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Prezidentas siūlo privalomą 
tarpininkavimą

Prezidentas pasiūlė kongresui priimti įstatymą, kuris 
darbininkų ir darbdavių ginčo tam tikrais atvejais numato 
privalomą tarpininkavimą.

Kaip žinoma, nevyksta 
gegežinkeliečiams susitarti 
su savo darbdaviais. Buvo 
paskelbta, kad prasidės 
streikas. Kongresas jau du 
kartu Įsakė tą streiką nutęs
ti. Tas terminas pasibaigs: 
birželio 19 d.

Kadangi iki šiol derybos j 
palieka be vaisių ir kyla di
delių abejonių dėl jų vaisin
gumo artimoj ateity, tai mi
nėtam terminui atėjus gresia 
visuotinis geležinkelių strei
kas, kuris labai sukrėstų vi
sos šalies ūkinį gyvenimą. 
Todėl prezidentas Johnso- 
ras pasiūlė kongresui išleis
ti Įstatymą, kuris numato 
privalomą tarpininkavimą.

Tas tarpininkavimas dali
namas Į 3 dalis. Per 30 die
nų tarpininkų komisija ves 
derybas ginčui baigti. Jeigu 
jos neduos vaisių, tada ko
misija pati pasiūlys sąlygas. 
Jei dar per 30 dienų tos są-j 
lygos nebus abiejų šalių pri
imtos. tada tarpininkai gali 
kreiptis Į kongresą ir prašyti 
pasiūlymų. Jei ir kongreso 
pasiūlymai nebus priimti perj 
30 dienų, tada kongresas 
galės pasiūlyti tarpininkų 
sąlygas, kurios šalių buvo 
atmestos.

A.F.L.-C.I.O. pirmininkas 
Meany jau pareiškė, kad jis 
yra griežtai priešingas pre
zidento pasiūlymui ir kovos, 
kad jis nebūtų priimtas.

Kaip i tai pažiūrės atsto
vų rūmai ir senatas, pamaty
sime.

St. Sirutis — general. 
konsulas

Lietuvos konsulas Kolum-į 
bijoję St. Sirutis pakeltas i 
generalinius konsulus. Jo 
adresas yra Carrera 6a No 
14-74 Of. 808 9. Bogota, 
Colombia.

V liko pirmininkas
Kanadoj ir Chicagoj

Yliko pirmininkas dr. K. 
J. Valiūnas balandžio 29 ir 
30 dienomis lankėsi Hamil
tone ir Toronte, kur keliuo
se viešuose susirinkimuose 
ir privačiuose pokalbiuose 
su visuomenininkais infor
mavo apie Lietuvos laisvini
mo reikalus aplamai ir apie 
Vliko darbus toje srityje.

Toronte išeinąs savaitraš
tis „Tėviškės Žiburiai*4 rašo. 
kad dr. K. Valiūnas buvo 
šiltai priimtas ir kad jo atsi- 
lankvmas atgaivino dėmėsi 
Lietuvos bylai bei tiesioginį 
ryši su visuomene.

Chicagoje dr. K. Valiūnas 
dalyvavo Alto centro posė 
dy, aplankė dienraščių re
dakcijas, turėjo pasikalbėji
mus su Įvairių grupių vado
vaujančiais asmenimis.

ŠĮ savaitgalį dr. K. Valiū
nas vyksta Į Clevelandą.
Ohio.

Perrinko Pietų 
Korėjos prezidentą

Pietų Korėjos prezidentu 
perrinktas Chung Hee Par
kas. gavęs 1 mil. 200 tūkst. 
balsų daugiau, negu jo svar
biausias varžovas Yun.

Švedijoje teisia
prez. Joknsoną

Pagaliau senelio anglų fi
losofo globėjas Ralph 
Schoerman surado vietą 
„Tarptautinio karo nusikal
timų teismui“ Švedijos sos
tinėje. Jos daug ieškota, bet 
nė viena valstybė nesutiko 
leisti savo žemėje tos „ko
medijos“ vaidinti. Švedijos 
vyriausybė „žodžio laisvės*4 
vardu pagaliau sutiko.

Teismo sumanytoju yra 
laikomas senelis anglų filo
sofas Russell, bet iš tikrųjų 
jį sumanė to senelio prižiū
rėtojas ir globėjas vengiu e- 
migranto Į Ameriką sūnus 
Ralph Schoenman, baigęs 
mokslus Amerikoje, nenorė
damas tarnauti kariuomenė
je. pabėgęs iš JAV Į Angli
ją. Jis viską daro Russell 
vardu, nes senelis yra visiš
kai savo globėjo Įtakoje. Jis 
yra 95 metų amžiaus ir Į tą 
teismą neatvažiavo.

Teismas yra gryna kome
dija. Tai tėra tik gryna pro
paganda. nukreipta prieš 
JAV. Jis, aišku. Įrodys ir nu
teis prez. Johnsoną ir kitus 
kaip karo nusikaltėlius, o tai 
padarius, kaip prancūzų ra
šytojas Sartre sako. bus ga
lima Įtaigoti jaunus ameri
kiečius, kad jie neklausytų 
savo valdžios, nes. kaip ir 
Nuembergo teismas parodė, 
už karo nuąjkaltimus yra 
teisiami ne tik tie, kurie 
duoda Įsakymus, bet ir tie. 
kurie juos vykdo.

Teismo sudėty yra ir ame
rikiečių — negrų studentų 
„juodosios jėgos“ vadas Sto- 
keley Carmichael, Libera
tion žurnalo redaktorius De- 
llinger, rašytojas Baldvvin

Beliko tik viena

Šen. Thomas Dodd iš Connecti- 
eut gal šia savaitę išgirs senato 
sprendimą papeikti jį ar ne. 
Specialus senato komitetas siū
lo Dodd papeikti už tai. kad jis 
rinkimams sutelktą lėšų dalį 
panaudojo savo reikalams.

Parkas nieko nežadėjo 
balsuotojams. Jis sakė, kad 
reikės daug dirbti ir siekti 
pažangos kietu keliu, kad 
korėjiečiai kariai ir toliau 
padės vietnamiečiams gintis 
nuo komunistų.

Jo varžovas padarė klai
dą. žadėdamas atšaukti Ko
rėjos karius iš P. Vietnamo.

Širdies ligos yra 
žmogžudys Nr. 1

Tarptautinė statistikos i- 
staiga skelbia, kad pramo
ninguose kraštuose širdies 
ligos yra svarbiausia žmo
nių mirties priežastis. Ant
roj vietoj eina vėžys, trečioj 
paralyžius, ketvirtoj — ne
laimingi atsitikimai.

Širdies ligomis miršta 
32.5%. vėžiu 18.6U . para
lyžium 13U, nelaimingų at- 

i sitikimų — 5ri.I
Būdinga, kad tiek vyrų, 

tiek ir moterų iki 45 metų 
amžiaus daugiausia miršta 
dėl nelaimingų atsitikimų.

žmona
Nuverstasis Saudi Arabi

jos karalius Saudi dabar gy
vena Kairo mieste (Egipte), 
ten turi didelius rūmus. Ka
raliaudamas Saudi Arabijoj, 
jis turėjo 4 teisėtas žmonas 
ir 200 sugulovių, o dabar te
turi tik vieną žmoną. Gal 
dėl to, kad jis jau 66 metų, 
nes pinigo jam ir dabar ne
trūksta — jis laikomas vie
nu turtingiausių žmonių mū
sų žemėje.

Karaliui ir karalienei pa
tarnauja 50 tarnų, saugo 50 
sargybinių.

Etiopijos imperatorių- Haile Selassie aplankė buvusį 
prezidentą Eisenhoueri jo namuose Palm Springs, Cal.

Stalino duktė Svetlana konferencijos su žurnalistais 
New Yorke metu. Ji dėl Stalino įvykdytų žiaurumų 
kaltina visus partijos vadus, jų skaičiuje ir dabartinius 
centro komiteto narius.

Maskva baugina Niekins Svetlaną
JAV-bes Aliliujevą

Anglijoje apiplėšė
sunkvežimį su auksu

Gegužės 2 d. Londone 
plėšikai apiplėšė sunkveži
mi, kuris vežė 2 mil. 100 
tūkst. dolerių vertės aukso.

Didesnė suma tebuvo iš
plėšta 1963 m., kada plėši
kai užpuolė traukinį ir api
plėšė pašto vagoną. Tada 
jie „pelnė“ 7 su puse milio- 

i no dolerių.

Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad Maskva įspėja 
Ameriką, jog nepatvirtin
sianti konsuliarinės sutar
ties, jeigu JAV nenustos ar 
bet žymiai nesumažins š. 
Vietnamo bombardavimo. 
Be to. sakoma, kad Maskva 
grasinanti pasiųsti i Vietna
mą naują ginklą. Tas gink
las ten pasirodysiąs, jeigu 
bombardavimai nebus su
stabdyti iki gegužės mėne
sio galo.

Sakoma, kad Š. Vietna
mas susitarė su Maskva dau
gelio milionų vertės ginklų 
pristatymo reikalu.

Pašalino Vidinės
Mongolijos vadą

Ularfu pašalintas iš Vidi
nės Mongolijos vadovo, gu
bernatoriaus ir karinio vado 
pareigų. Jis kaltinamas no
rėjęs paversti V. Mongolija 
nepriklausoma karalija (j; 
dabar turi autonomija). Ji? 
komunistų partijai priklaus^ 
nuo 1925 metų.

Iš Vokietijos JAV atšaukia 
35 000 karių

JAV vyriausybė nutarė sumažinti savo karių skaičių 
Vokietijoje. Tą patį daro ir Anglija. Mažinimas prasidės 
kitais metais.

JAV vyriausybė nutarė iš 
Vokietijos grąžinti 35,000; 
savo karių, jų tarpe 7.0001 
aviacijos vyrų. Juos išvežus, 
Vokietijoj dar liks 245,000 
JAV karių. Anglija taip pat 
sumažins savo dalinius Vo
kietijoje, atpūdama iš ten 
5,000. Ji ten ;uri 50,000 ka
rių.

Tas planas bus pradėtas 
vykdyti ateinančių metų 
pradžioje ir bus baigtas kitų 
metų vidury. JAV tuo sutau
pys 100 mil. dolerių.

Karo specialistai tvirtina, 
kad šitas kariuomenės 11% 
sumažinimas neatsilieps į 
jos pajėgumą ir dėl to Vo
kietijos saugumas nenuken
tės. Šiuo metu, reikalui e- 
sant. galima labai greitai tą 
kariuomenės skaičių vėl Į 
Europą nugabenti.

Šoko iš 238 pėdų
ir nesusižeidė

San Francisco mieste 21 
m. amžiaus vyras šoko nuo 
Aukso Vartų tilto (238 pė
dų aukščio) Į vandenį ir liko 
gyvas. Gydytojai nerado net 
jokio kūno sužalojimo.

Tai trečias mėginimas nu
sižudyti nuo to tilto, kai jis 
1937 m. buvo atidarytas. 
Nė vienam nusižudyti nepa
sisekė. bet du pirmieji susi
žeidė — moteris susižeidė 
nugarkaulį, vyras persilau
žė raktikaulį ir išsilaužė 4 
šonkaulius.

Maskvai Stalino dukters 
pabėgimas yra didelis aki
brokštas, todėl ji įsakiusi 
JAV komunistams visaip 
Svetlaną niekinti.

Susirgo huv. prez. 
Eisenhoįveris

Buvęs prez. Eisenhovveris 
paguldytas Walter Reed li
goninėje, jo viduriams sune
galavus. Gruodžio mėnesį 
jam buvo iš pūslės išimti ak
ine n vs.*•

Neiv Yorke užsidarė 
dienraštis

Užsidarė World Journal 
Tribūne dienraštis, turėjęs 
7O0.C0O skaitytojų, nes ne
galėjo suvesti galų su galais, 
tarnautojų atlyginimam dar 
beveik 25%. pakilus.

Dienrašty dirbo 2,600 tar- 
■ nautojų. Dabar New Yorke 

beliko 3 dienraščiai.

Ekrano žvaigždės
lankė popiežių

Gegužės 6 d. Vatikane 
buvo atžymėta meno diena. 
Tą dieną popiežius priėmė 
Įvairiu meno šakų delegąci- 
jas. Jų sudėty buvo ir kino 
žvaigždės Sophie Loran. Ge
na Lollobi igida ir kt.

Kad neįvyktų kokių nors 
nesusipratimų, iš anksto bu
vo įspėta, kad kiekvienam 
nereikės bučiuoti popiežiaus 
žiedo, pakaks tai padaryti 
tik delegacijų vadams.

Mirė Kosygino 
žmona

Gegužės 1 d. mirė Sovietrj 
Sąjungos ministro pirminin
ko Kosygino žmona. Ji sir
go vėžiu.

Unijos eina prieš 
de Gaulle

Keturios pagrindinės dar
bininkų unijos gegužės 3 d. 
buvo paskelbusios vienos 
paros streiką, protestuoda
mos prieš vvriausybės pra
šymą jai suteikti nepaprastų 
įgaliojimų ekonomikos sri
tyje.

Gegužės 17 d. skelbiamas 
generalinis streikas, nes tą 
dieną parlamentas pradės 
svarstyti vyriausybės prašy
mą suteikti specialų įgalioji
mą 6 mėnesiams skubiom so
cialinėm ir ūkinėm refor
mom, kurios negali laukti 
parlamento svarstymų.

Pabėgo sovietų
inžinierius

Iš į Japonijos sostinę at
vykusių 30 asmenų ekskur
sijos pabėgo 26 metų inži
nierius ir JAV ambasadoje 
paprašė politinės globos.

Sunkaus svorio bokso čempio 
nas Cassius Clay atsisakė eiti 
karinės prievolės atlikti. Jo by
la sprendžiama.

> /
F

Italijoje kažkam atėjo į »al\; 
pasiūlyti moterims šitokį dra 
bužį.

i
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LB rinkimams praėjus
Praeitą savaitgali buvo JAV L. Bendruomenės Tary

bos rinkimai. Iš 116 kandidatų 5 apygardose reikėjo iš
rinkti 37 atstovus. Kiekviena apygarda turėjo savo kandi
datus ir už juos balsavo. Juo kurioj apygardoj daugiau 
balsų buvo paduota, tuo didesnis tos apygardos kandidatų 
skaičius pateko i tarybą.

Rašant 'uos žodžius, dar težinomi tik Bostono apy
linkės rinkimų duomenys, čia balsavo 258. o 1964 m. 228. 
Taigi, tik 30 balsų daugiau. Jei ir kitur tepavyko tiek pat 
ka'.p 1964 m. lietuvių visuomenę išjudinti, tai bendras 
balra tusių skaičius bus toks pat. kaip 1964 m., o jis nesie
kė 10.900

Jei šiuose rinkimuose balsavusių skaičius nebus žy
miai didesnis negu 1964 m., tai tas reikš, kad bendruome- 
nininkams nepavyko visuomenės sudominti L. Bendruo
menės darbais, nes prieš šiuos rinkimus spaudoj buvo daug 
rašyta apie L. Bendruomenę ir jos rinkimus. Nemažai pa
sinaudota ir kitomis agitacijos priemonėmis. Jei visa tai 
nebus padėję, teks ieškoti priežasčių ir svarstyti, kaip jas 
pašalinti.

Daugiau ar mažiau balsavo, bet naująją tarybą jau 
turime. Tikėsime, kad i ją Įėjo tie, kuriems tikrai rūpi L. i 
Bendruomenės svarbiausia paskirtis — vadovauti už Lie
tuvos ribų gyvenančiu lietuvių kultūros ugdymui, lietuvy
bės išlaikymui.

Iki L. Bendruomenės čia neturėjome organizacijos 
mūsų kultūros darbui vadovauti, bet turėjome Altą ir Vli- 
ką. kurių svarbiausias uždavinys vadovauti mūsų politinei 
veiklai. Taigi. L. Bendruomenei, turinčiai plačius savo 
darbo laukus, kurių ji dar nepajėgia gerai išdirbti, rodos, 
nebuvo jokio reikalo kištis i kitas sritis, kuriose jau kitų 
dirbama. Tikėsime, kad dabar tai bus suprasta.

Lenki) socialistai nesutaria
Žymusis Lenkų Socialistų 

Partijos (PPSi vadas Z. Za
remba partijos organe *’Ro- 
botnik” (Darbininkasi 1967 
m. sausio-kovo numery pla
čiau išdėsto lenkų socialistų 
emigracijoje nesutarimą

Jis nesutinka su Adomu 
Ciolkošu (Ciolkosz), besi
reiškiančiu per "Lewy Nurt" 
(Kairinis Posūkis) leidinį, 
kurio leidėju yra pasiskelbęs 
Centrinis Lenkų Socialistų 
Partijos (PPS) Komitetas 
Londone, o Zaremba bend
radarbiauja "Darbininke”— 
Lenkų Socialistų Partijos 
(PPS) Centro organe. Čia 
Zaremba priekaištauja Ciol- 
košui ir dėl neteisėto partijos 
(PPS) pavadinimo savini- 
mosi. nes visi žino. kad PPS 
Centro Komitetas (užsie
niams) taip, pat yra Londo
ne.

Zaremba rašo. kad jo o- 
ponentas (Ciolkosz) gyve
na dar 1918 metų sąvoko
mis ir Įsivaizduoja Lenkiją 
bei jos nepriklausomybę, 
tarsi egzistuotų tiktai lenkų 
tauta be valstybinio apipa
vidalinimo. Iš čia staiga iš
kyla jau prieš pusę šimto 
metų užmirštas Konstituan- 
tos šūkis: "Visų pirma turi 
būti Įvykdyti laisvi rinkimai 
Į Įstatymų Leidžiamąjį Sei
mą”. PPS nieko neturi bend
ra su dabarties tikrovės nei
gimu. Trečioji Respublika 
(dabartinė Lenkija) gyvuo
ja ir valstybiniu savo apara
tu apima visą tautą, gyve
nančią apribotoje teritorijo
je. Ši valstybė yra .susieta 
su Rusijos Sovietų Sąjunga, 
ir dabartinės Lenkijos vai- 
dym.osi būdas daugelyje sri
čių neatitinka mūsų nusista
tymą ir darbininku klasės in
teresus. Todėl PPS savo 
tikslų ir siekių deklaracijoje 
yra priešinga ne Lenkijos 
valstybei, o vergiškajai jos 
priklausomybei nuo Sovietų 
Rusijos ir "Siekia atgauti 
pilną Lenkijos laisvę taip 
jos vidaus, taip užsienio po
litikoje“. (pr. 4).

Suprantama, kad Lenki
jos valstybės neigimas yra 
būtinas (Ciolkošui). kad bū

tų Įteisinta legali ar mena
mai legali emigracijoje vy
riausybė. pretenduojanti bū
ti lenkų sielų valdytoja, bet 
šis nutolimas nuo tikrovės 
sudarė emigracijoje tikrai 
apgailėtiną susiskaldymą ir 
neribotą dabartinės dėklą-* 
macijos lauką. Tatai neturi Į 
nieko bendro su politika, o 
tiktai Įrodo juokingumo pa
jautimo stoką.

Iš trijų valstybės sąvoką 
sudarančiu elementų — tau
ta. teritorija ir valdžia — 
jaučiamės pilnai susiję su 
tauta, savinamės teritoriją, i 
kurią turime ginti, bet sve
tima ir priešiška mums ya 
valdžia ir politinė sistema. 
Kova su esama valstybės
valdžia ir jos politika gali 
būti vedama tiktai savosios 

. vietos visuomenės jėgomis. 
Vidujinės sąlygos gali keisti) 
kovos būdus, gali būti šiai) 
kovai palankios arba tram-į 
dyti jos politiką, bet proble
mos esmė ya pačios visuo
menės rankose. Valdžią 

i vykdo komunistų partija, to-! 
i dėl kova dėl valstybės tvar-1 
kos bei vidaus santykių pa
keitimo valstybėje ya kova 
su Lenkijos komunistų par
tija (PZPR).

Lenkų Socialistų Partijos 
(PPS) deklaracijoje yra pa- 

I sakyta:
"Visų tų jėgų (antidikta- 

tūrinių) koordinacija ir su- 
, telkimas ant demokratinio 
socializmo platformos ya 
dabartinės Vidurvakarių Eu
ropos srities istorijos pa
grindinė problema”'.

Prisijungdamas prie šio 
deklaracijos išrašo. Zarem
ba sako: "Štai ir stovime 
prie taško, kuris rvškiai ski
ria nuomones — PPS ir A- 
domo Ciolkošo: mes (Za
remba) siekiame apjungti 
visas demokratines jėgas 
art demokratinio socializmo 
platformos, o jis (Ciolkosz) 
—skelbia būtina reikalą ap
jungti visus "nepriklauso- 
mybinius“ elementus, štai 
ya "tautos vienybės“ kon
cepcija. kurią PPS visuomet 
atmesdavo ir priimti negali.

J. Va

Perversmo išgąsdinti Graikijos sostinės žmonės grū
dami prie bankų savo indėlių atsiimti.

Saud. buvęs Saudi Arabijos karalius, 1964 m. pašalintas 
nuo sosto, netikėtai atvykęs į Yemeną, važiuoja su jo 
prezidentu Abdulla Saliai. Jis per Cairo radiją kvietė
jungtis prie jo ir nuversti jo broli, dabartinį Saudi Ara
bijos karalių Faisalą.

Kas kitur rašoma
ROJUS MIZARA IR 

SVETLANA

Sovietų Sąjungos komu
nistams jų iki mirties gar
binto žiauraus Stalino duk
ters Svetlanos pabėgimas 
Iš "sovietų rojaus" yra la
bai nemalonus faktas. Jie tą 
faktą apeina nutylėdami. 
Jų atstovas nedalyvavo ir 
Svetlanos konferencijoje su 
laikraštininkais New Yorke. 
Todėl Sovietų Sąjungoj gal 
ilgai taip ir nežinos žmonės.) 
kodėl Stalino duktė apleido) 
Sovietų Sąjungą.

JAV-se ir Maskvos tar-i 
nai to fakto nebegali nu-' 
slėpti, nes apie ji čia rašo vi-, 
si laikraščiai. Turėjo ji pa-i 
minėti ir Laisvė.

II
Jos redaktorius Rojus Mi- 

zara gegužės 2 d. stengiasi 
"išaiškinti" Stalino dukters 
Svetlanos pabėgimą, bet, de
ja. baisiai nevykusiai. Nesi
seka.

"Per visą jos 42 metų am-i 
žiu Svetlana buvo geriau-) 
šiai pavalgydinta; ji galėjo 
mokytis, ko ir kiek norėjo.' 
Ji turėjo visas progas siektis 
— tapti mokslininke, tapti! 
socialistinei visuomenei nau-i 
dingą asmenybe. Durys jai 
buvo visur atviros. Net ir po 
tėvo mirties jai plaukas nuo 
galvos nenukrito. Ji pati sa
kosi. kad buvo mokama jai 
ir pensija, buvo teikiamos, 
visokios lengvatos — tik dėl! 
to. kad ji — Stalino dukra“,' 
rašo Rojus.

Mizarai nepatiko Svetla
nos žodžiai, kad ne vien Sta
linas kalias dėl Įvykdytų 
žiaurumų, bei taip pat kalta 
ir visa partijos vadovvbė. 
kalti i. rie. kurie ir šiandien 
tebėra centro komitete.

Nieks nesako, ponia 
Svetlana, kad jūsų tėvas bu
vo vienintelis kaltininkas”, 
rašo Mizara. bet toliau tų 
kaltininku jis tesuranda tik 
Be> iją ir jo kliką, lyg visi ki
ti partiios vadovai būtų bu- 
e nekalti avinėliai, niekuo 

neprisidėję prie tų baisių 
daibų Stalinui viešpatau
jant.

Mes manome, kad dėl 
Stalių žudvnių yra kalti il
tie kurie jo laikais, gyven
dami ir šiapus Atlanto, tą 
didįjį žudiką užsisriobdami 
ne tik patys garbino, bet ir 
kitus agitavo garbinti. O to
kių gaii Mizara pamatyti ir 
savo pastogės veidrody.

tybei mokesčius už turtus;) 
nekrauti i bankus kapitalų, 
kurie jam nereikalingi, kai 
tuo tarpu kiti neturi būti
niausių dalykų.

Taigi, popiežius turėtų ne 
tik pamokslininkauti. bet 
aiškiais pavyzdžiais savo 
žodžius paremti.

K. Lukoševičius
i

LANKĖS WASHINGTONE

Gegužės 2-3 d. Pavergtų
jų Tautų Seimo Generalinio 
Komiteto delegacija (S. 
Korbonskis, K. Višojanu ir) 
V. Sidzikauskas) lankėsi 
Washingtone ir diskutavo 
Valstybės departamente Ry- 
tinės-Centrinės Europos po
litikos klausimus. Delegaci
ja pateikė PET Seimo me
morandumą, kuriame dėsto
mos pažiūros Į tuos klausi
mus.

VIENU PAMOKSLŲ 

NEPAKANKA

Popiežius savo encikliko
je "Populorum progressio” 
yra r.-:-a prastai susirūpinęs 
žmor.ių ekonominiais ir so
cialiniais reikalais. Jis kriti
kui ja turtinguosius, kurie, 
ven.g iami mokėti mokes- 

■ čius. <avo pinigus perkelia i 
užsienius. tuo kenkdami sa- 

: vo kraštams.
Popiežius enciklikoje sa- 

k" kad privati nuosavybė 
bar nėra absoliutinė, besąly-j 
ginė teisė. Niekas neturi tei-) 
sės _ asilai kyti turtą, kurio į 
jam nereikia, kai tuo metu 
kiti net būtiniausių dalykų 
neturi, ir tt.

P- piežius siūlo sudaryti 
pinigini fondą, kuris padėtų 
vargstantiems Ir kt.

Kad popiežius susirūpino 
tai- dalykais, yra labai ge
zai bet jis pats sau priešta
rauja.

Chicagos Daily News 
1965 m. balandžio 10 d. ra
šė. kad Vatikano (popie
žiau' turtai siekia 15 bili
onų d* ierių. Vatikanas Itali
jos ankuose ir kitose Įmo
nė se tesąs investavęs tiktai 
keletą bilionų. o kiti bilionai 
esą sudėti Į Amerikos, Ang
lijos. Vokietijos. Prancūzi
jos ir kitų šalių pramonės ir 
finansų Įmones.

Žinių agentūros UPI pra- 
nešimu. Vatikanas Italijoje 
Įvairiu akcijų (Šerų) turi a- 
pie 2 bil. 400 mil. dol. Jos 
1965 m. davė dividento 5 
m ii. dol.. už kuriuos reikėtų 
valstybei mokėti mokesčių 
1 mil. 600 tūkst. dol., bet 
Vatikanas tų mokesčių ne
moka. nes krikščionių de
mokratų valdžios ji nuo tos 
pareigos atleido.

Anglijos radijo pranešė
jas James Burke sako. kad 
Vatikanas kasmet iš savo 
investuotų kapitalų turi pel
no 569 mil. dol. ir kad Į tą 
sumą neįeina "petrogra- 
šiai”. ir atskiru turtuolių bei 
organizacijų aukos.

Taigi. Vatikano finansinė 
galybė yra milžiniška, ir jo 
turtai vis auga. Todėl yra 
keistoka, kad popiežius pa
sišovė padėti vargstantiems 
tik kitu saskaita. Jis turėtut *■ *•
pirma ne kitus turtuolius 
smerkti., bet jiems parodyti 
pavyzdi :

Vatikano bilionus laikyti 
Italijoje, kad nekenktų sa
vam kraštui, kaip pataria 
savo enciklikoje: dalį savo 
bilionų Įdėti i pasaulinį fon
dą. kuris rūpintųsi padėti 
vargstantiems; mokėti vals-

Taigi. Rojui Mizarai at
rodo, kad Svetlanai nieko ir 
netrūko... o vis dėlto ji, ga
vusi progą iš to "rojaus“ iš
sprukti. nebeyanorėjo i ji 
atgal grįžti.

Rojaus galvelė negali su
prasti. kodėl ji taip padarė. 
Kur rasi žmogų, kad jis, tu
rėdamas toki gerą gyveni- 
mą. jį paliktų. Na, ir Miza
ra griebiasi lyg skenduolis 
už šiaudelio: "Svetlana pra
dėjo galvoti, jog kapitalisti
niame pasaulyje jai būtų 
dar geriau”..

Rojus, matyt, nesuprato.; 
kokią propagar.dinę kvailys
tę. Maskvos akimis žiūrint.; 
jis papildė savo "aiškini
me“. Juk jeigu net tokiai; 
Svetlanai, kuriai ir Maskvoj Į 
nieko netrūko, atėjo Į galvą) 
mintis, kad kapitalistiniame 
pasauly net jai gali būti ge
riau, tai ką turi galvoti tie 
milionai. kuriems Sovietijo- 
je visko trūksta?

Ką Mizarai už tai pasa
kys Sniečkus ir Maskvos 
"tovariščiai“? Juk jie viso-Į 
mis progomis tvirtina, kad 
Sovietų S-goj žmonės yra 
patenkinti. O čia. žiūrėk, net 
Stalinaitė iš ten pabėgo!..: 
Jeigu jau jai kažko trūksta, 
tai kaip gali kitiems ko nors 
netrūkti ?

O ko ten trūksta, Svetla
na aiškiai pasakė: "Ne vie-) 
na duona žmogus yra gyvas. 
Ten nėra laisvės“. Bet Rojus 
Mizara to nenori suprasti ir) 
girdėti, kaip ir visi jam pa
našūs dvasios elgetos.

ANGLIJOJE PAVOGĖ

2 MIL. VERTĖS AUKSO

iVaeitą savaitę Londone 
keli ginkluoti vyrai apiplė
šė sunkvežimi, kuriame bu
vo vežama 2 su viršum mili- 
ono vertės aukso.

STREIKĄ UŽDRAUDĖ

DAR 47 DIENOMS

Kongresas nutarė nukel
ti geležinkelių streiką dar 
47 d., tai yra iki birželio 19 
d., tikintis, kad per tą laiką 
šalys pajėgs susitarti.

GEN. VVESTMORELAND 

PRAŠO DAUGIAU KARIŲ

Vietnamo karo vadas ge
nerolas \Vestmoreland pa
prašė prezidentą padidinti 
karių skaičių Vietname bent 
iki 609.000.

Maloni naujiena 
knygų miegejams

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei

čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

f

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia Įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

Kaina buvo $6.00. dabar ...................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00. dabar ....................... $2-00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųst! 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO. 
VIETŲ RUSUA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50. dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 Centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Masą. 02127

i
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Amerikos Lietuviu GyvenimasKAS MOKO MCTUU. 

90 NIEKAS NSFBKU.

KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NKPRA10.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE IŠLEIS ČIURLIONIO 

MONOGRAFIJĄ
G egužėyjl 3,dj,: Nėw Yorko 

amerikiečių legiono ir kitų 
tautybių pdtnotiniij organi-

nišką“ demonstraciją New
Yorko istoirijoje. Tai bus] Chicagoje susidaręs Čiur- 
demonstracija tų krašto Honio Monografijai Leisti 

zacijų ruošiama eisena pa- sluoksnių, kurie supranta1 Komitetas iš K. Bradūno. P. 
reikšti JAV vyriausybei pri-| kovos prieš komunizmą] Čepėno, P. Gaučio, J. Jur-
tarimą už jos vedamą politi
ką Vietname.

New Yorko lietuvių orga
nizacijos, gavusios pakvieti
mą, subruzdo prisidėti ir da
lyvauti toje eisenoje kaip 
atskiros grupės divizionas 
su savo plakatais ir šūkiais.

Balandžio 27 d. vietos Al
to vadovybė sušaukė visų or
ganizacijų atstovų pasitari
mą. kuriam pravesti buvo 
sudarytas prezidiumas: pir
mininkas dr. A. Budreckis, 
sekr. Žukauskienė ir narys 
Vakselis. Susirinko per 30 
asmenų. Vos posėdį pradė
jus. tuoj išlindo yla iš maišo.
Lietuvių Bendruomenės a 
pygardos atstovas pareiškė, 
kad jau tas darbas pradėtas 
New Yorko Apygardos Lie
tuvių Bendiuomenės, jau iri nis komitetas iš: A. Padva- 
atsišaukimas išleistas. Gir-jriečio —iždininko, St. Dzi-

svarbą ir jaučia reikalą vie 
šu žygiu pademonstruoti tik
rųjų amerikiečių nuotaikas 
Vietnamo karo atžvilgiu.

New Yorko Lietuvių Ta
ryba, susitarusi su LB New 
Yorko Apygarda, sušaukė 
visuomenės susirinkimą ba
landžio 27 d. Liet. Atletų 
Klube Brooklyne lietuvių 
dalyvavimui tose eitynėse 
aptarti. Susirinkime dalyva
vo 40 organizacijų atstovų. 
Buvo nutarta sudaryti tam 
reikalui komitetą, kuris su
telktų lietuvių junginį — žy
gio divizijoną. LB New Yor
ko Apygardos pirm. A. Vak
selis ir New Yorko Liet. Ta
rybos pirm. A. Budreckis 
buvo išrinkti vicepirminin
kais. Buvo sudalytas jungti-

di. Lietuvių Bendruomenė 
atstovaujanti visiems lietu
viams. tai ir jų organizaci
joms. šios turi paklusti L. 
Bendruomenei.

Kilo karšti ginčai — kas 
vyresnis. Trys kalbėtojai 
(LB valdybos nariai) pasi
sakė už užimtą Bendruome
nės liniją, o 12 kalbėjo prieš

ko — liet. informacija, A 
Mažeikos — amerikiečių in
formacija. A. Sperausko ir 
R. Kezio — plakatai ir mo
bilizacija ir P. Dičpinigio — 
nario.

kūno. K. Varnelio ir E. Vil
ko, pirmininkaujamas P. 
Čepėno, jau pradėjo visus! 
paruošiamuosius darbus; 
Čiurlionio monografijai Į
anglų kalba išleisti. Susitar- i 
ta su A. Rannitu. kuris su- į 
tiko paruošti monografijai { 
tekstą. Tekstas jau šią vasa
rą bus perduotas į spaustu
vę. Taip pat baigiama telkti j 
ir M. K. Čiurlionio mono-i 
grafijai reprodukcijos. Jos 
su teksto autorium tariantis 
atrenkamos ir paruošiamos 
spaudai, šiam nelengvam 
darbui vadovauja komiteto 
narys dail. K. Varnelis.

Pirmasis Čiurlionio mo
nografijai leisti mecenatas 
yra Chicagos Lietuvių Meni
ninkų Klubas. įnešęs stam
bią $3.000 auką.

Čiurlionio Monografijai 
Leisti Komitetas yra nuo
širdžiai dėkingas Chicagos 
Lietuvių Menininkų Klubo 
valdybai už šią didelę para
mą ir jai reiškia savo viešą 
padėką

Diek Borzeniatov, 6 metu, ir Jim "Metzger, 9 metą, iš 
Goshen, Ind., džiaugiasi gavę $165 radybų. Jie kišeninia
me žibintuvėly, kuri kaimynė buvo išmetusi laukan, 
visai nežinodama, kad jame yra pinigų, rado $1,500.50. 
Jos miręs vyras turėjo paprotį laikyti didesnes sumas 
pinigų, paslėpęs kur nors namie.

LIETUVA NĖRA 

PAMIRŠTA

Tokia tema vedamasis pa
reiškimas buvo perduotas iš

IRVINGTON, NJ. 

Serga J. Valickas

Sunkiai sergantis karo ve-

URUGVAJUS

Pagarbino 

kun. S. Grigaliūną

Atvelykio sekmadieni bu-

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į-
vo lietuvių parapijoj pami- domu skaityti, todėl siūlome 
nėta kun. St. Grigaliūno ku-!įsigyti šias mūsų žinomų 
nigavimo 40 m. sukaktis, žmonių gyvai parašytas at
kuria suruošė vietos lietuvių įsiminimų knygas: 
katalikų organizacijos su
kunigais priešaky.

Katalikų ir J. Vaštako 
vadovaujamu radijų progra
mose buvo plačiai apibūdin
ta kun. S. Grigaliūno nuo
pelnai katalikų bažnyčiai 
Lietuvoje, Brazilijoje ir U- 
rugvajuje.

Tenka apgailestauti, kad 
nei vienu žodžiu niekas ne
prisiminė kun. S. Grigaliū
no „nuopelnų“ J. Siauruse- 
vičiaus šeimai. Mat, tas sielų 
ganytojas, prisiplakęs prie 
Siaurusevičių šeimos, pavi-

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psi., kaina............. $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius. 404 psl., daug 
iliust'acijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI,
Antan° Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD-
liojo ir išsivežė Juozo Šiau-i Mykolo Vaitkaus atsi 
rusevičiaus žmoną, gražiąją 
Katriutę.

lietuvius Support Our Boys 
in Vietnam komiteto štabe, 
žadėdamas, jog bent 2 tūks- 

ir sudarė eisenai rengti ir į tančiai lietuvių demonstruos 
solidarumą su amerikiečių 
kariais.

T. , Čiurlionio Monografijai
Komitetas užregistravo, Leįs^j Komitetas, kreipda-

vadovauti komitetą, kurio 
sudėtin įėjo ir LB atstovas.

Peiktina tai, kad Lietuvių 
Bendruomenė kėsinasi į iš 
seno veikiančių - lietuvių 
lietuvių sambūrių vadovavi
mą ir nori primesti jiems sa
vo valią.

Bet kaip ten bebūtų buvę, 
galop buvo sudarytas bend
ras komitetas tinkamai pasi
ruošti toje eisenoje dalyvau
ti.

Beje, nepavyko surasti 
pirmininko. Pavesta komite
to patiems nariams susiieš
koti tam tinkamą asmenį. 
Vicepirmininkai — dr. A. 
Budreckis ir A. Vakselis. 
Lietuvių divizijonuo vado
vaus St. Dzikas. Amerikie
čius informuos Ant. Mažei
ka ir Alg. Sperauskas. Eise
noje tvarką prižiūrės Romas 
Kezys ir Zigmas Dičpinigis.

Dėl tų bergždžių ginčų, 
sukeltų "EB atstovų, posėdis 
ilgai užtruko, todėl neteko 
smulkiai aptarti eisenos pro
gramos ir kokių žygių im
tis, kad kaip galima daugiau 
lietuvių dalyvautų, tinkamai 
susiorganizuotų, savais pla
katais iškeltų šūkius, kurie 
primintų dabartinę Lietuvos 
padėtį, ir pabrėžtų, kad ka
ro žygis Vietname yra būti
nas apsiginti nuo bolševiki
nės agresijos, kurios pasėko
je pavergta ir Lietuva.

Gerai girdintis

Visi New Yorko, New Jer- 
sey. Pennsylvanijos. Con- 
neetieut ir Masachusetts lie
tuviai kviečiami gausiai da
lyvauti lietuvių divizijone.

ir

Lietuviai' solidarumo 
su kariais žygy

Šį šeštadienį, gegužės 13 
d. New Yorko Amerikiečių 
Legionas ir Veteranų Orga
nizacija ruošia eitynes, pa
vadintas ”Remkim savo ka
rius Vietname“. Raimundas 
Gimmleri8, legiono apygar 
dos vadas, užsimojo sutelk
ti didžiausią „fponmeriko*

Registi-uokite grupes 
draugijas pas A. Sperauską,
74-25 85th Rd., Woodhaven, 

N. Y. (telef. MI 2-0656).

Paradui lietuviai renkasi 

26-sios gatvės ir Leaington 

Ave. kampe 11 vai. ryto. Pa

radas prasideda 12 valandą. 

Lietuviams vadovauja Alto 

skyrius ir LB N.Y. apygar 

da.

DETROIT, MICH.

J. Rudžius dėkoja

Senas ir nuolatinis Kelei
vio skaitytojas Juozas Ru
džius kovo 10 d. Providence 
ligoninėje buvo operuotas. 
Apie savaitę laiko ten išgu
lėjęs. dabar laimingai pensi
ninko dienas leidžia namie, 
nes operacija gerai pavyko.

J. Rudžius lieka giliai dė
kingas Povilui čečkui, jį į li
goninę nuvežusiam. Taipgi 
dėkoja sekantiems asme
nims, kurie ligoje jam vie
naip ar kitaip padėjo, jį li
goninėje lankė, arba laiškais 
linkėjo sveikatos: Juozui 
Doveiniui, Vladui Dymšai. 
poniai Kiuverienei. Marty
nui Klimkaičiui, brolienei 
Onai Kudžiuvienei. Jurgiui 
Mitkui. A. Nakui, ponui Put- 
riui, Elzbietai Paurazienei, 
Jadvygai ir Petrui Rūkšte- 
liams.

Tikri draugai yra tokie 
draugai, kurie atmena nelai
mėje.

masis į visą plačiąją lietu
vių visuomenę, prašo jo dar
bą visokeriopai remti, ypač 
savo aukomis bei prenume
ratomis.

Aukas siųsti komiteto iž
dininkui :

Jonas Jurkūnas
3259 W. 66th Steet

Chicago, III. 60629.

arba tiesiai į Čiurlionio Mo
nografijai Leisti Komiteto 
sąskaitą 40301

Chicago Savings and Loan
6245 So. Western Ave, ,

Chicago, III. 60636.

Prenumeratos sąlygos bus 
praneštos vėliau.

M.K. Čiurlionio monogra
fijos išleidimas anglų kalba 
turės didelės kultūrinės ver-

Dallas. Tex., ”Life Line teranas J.V7. Valickas iš Ir- 
Freedom Talks" radijo pro- vingtono taiso savo sveika- 
gramos. Vedamajame tarp tą Lyons veteranų ligoninėj, 
ko kita buvo pareikšta: kur po operacijos dar turės

’Tš 61 tautos, laimėjusios pabūti apie porą mėnesių, 
laisvę po II Pasaulinio Karo. Vėliau gydysis namuose.
23 turi gyventojų mažiau] laukdamas kitos operacijos, 
kaip Lietuva. Lietuvos da
bartinis plotas yra 25.213 J. Valickas seniau, kai bu- 
kv. mylių. 14-kos naujųjų vo sveikas, nemažai dirbo
valstybių teritorijos mažės 
nės. Ir ne dydis buvo Lietu
vos patekimo Rusijos meš
kos glėbin priežastis. Rusi
ja kietai laiko tą kraštą dėl 
komunistinio gobšumo ir 
valdžios godumo visur, kur Linkiu jam greitai pa
tik ranka pasiekia. Lietuva sveikti, 
kartais vadinama pamiršta 
respublika, čia, Amerikoje.) 
mes jos nepamiršome. Mes 
sveikiname jos dvasinę iš
tvermę ir stiprybę, ir mes 
veiksime nesiliaudami už 
laisvę visame pasaulyje“.

(Elta)

Ralfe ir kt. Jis daug padėjo 
daugeliui tremtinių atvykti 
į šį kraštą. Daugelis jų pir
momis dienomis rado jo pa
stogėje nuoširdžią globą.

Kaip paveikė laimėtieji 

milionai

Esu rašęs, kad mūsų ko
munistai loterijoje laimėjo 
4 mil. pezų. Iš tų 16 laimin
gųjų keturi jau ir apie ko
munizmą stengiasi pamils
ti.

Štai buvęs jų laikraščio 
Darbo redaktorius ir jų ra
dijo pranešėjas Albinas La- 
menas, palikęs savo “drau-

minimų (1909-1918) IV to- ; 
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50. .:<•

LIETUVA BUDO, Stepo-
no Kairio, 416 psl, kai
na .............................. $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na .............................. $2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
gę“ V.B., slapta ir paskubo-) 592 1>US ^‘S:
mis išvyko į Braziliją pas ‘ ....................... * ’
žmonų ir motinų. Jaunuolis ATSIMIN,MA, IR MIN.
J. Mažeika vede urugvajie-.-.V£, v ~ .LL !TYS Kaz3° Grimam, I to-tę ir. poniškai susitvarkęs, !
nebeatvyksta nei i klubą, nei’ mas, 300 psl.. kaina .......$2.
į radijo valandėlę, kurioje j 
daug kalbėdavo. Senas ko-L_Zl,‘JI”111Y7*'?1
munistas fanatikas Vaina- !/?’ \ ?
i • - * i~__ •„ __ • II tomas. 336 psl.

ATSIMINIMAI IR MIN- 
Griniaus,

lavičius iš tolo vengia susi-į11 o >'’ i7''*- kaina $5.
tikti su buvusiais draugais SOČIO
komunistais, kad pastarieji Y.. _ ,
nepaprašytų aukoti eenttu ^SI™N'MA>’ ’ *>»», 

Pernai eismo (trafic) ne- klubo patalpų remontui./“ Ps *• ’aina ■ •
laimėse buvo užmušta 52. Morkevičiai ir kiti “ponai: cjAiiDiMrnc mc-Kine 
500 ir sužeista 4 mil. 400 draugai“ tą patį daro. ] ^81INGOS DIENOS,

tukstanciu žmonių. Del tų! . 1 • -- , ‘ v  
yndvnii] dantrinmH 1-lV'r Žodžiu, tie 4 milionai pe- ma>- paraše Juozas Kapa- žudymų daugiausia <«%). koimmistams neišėj0 jį činskas, 273 pusi. k.in. $3.

Dėkinga tremtinė

BAISŪS SKAIČIAI

ATIDARĖ KRAUTRUVĘ 

ŠNIPAMS

Paryžiuje atidalyta pir- q skubama daugiausia ne- sve*katą.
kaltas greitas važiavimas.

moji pasaulyje ’ šnipų reik- blaiviu vairuotojų, todėl sta
tės sunažindinant nasauli krau.tuvė“’ kurioje bū- tistika‘ rodo, kad dėl dau
sų lietuvių genialiuoju meni-' sia”tis ar ?.au !san,tls sn!?as ?iau kaiP Pusės nelaimių, 
ninku, šiuo leidiniu gražiai
prisidėsime ir prie Lietuvos 
nepriklausomybės 50 metų 
atžymėjimo 1968 metais.

galės gauti viską, kas reika- kurios baigiasi mirtimi, kai 
Inga jo pavojingam darbui. ti neblaivūs vairuotojai.
— nuo mažiausio radijo pri
imtuvo iki aparato, kuriuo i Daugiausia nelaimių į-

VOKIETIJA

Studentų kongresas

Vasario 16 gimnazijoje 
liepos 28—rugpiūčio 1 die
nomis įvyks Pabaltiečių stu
dentu kongresas, kurį ren
gia Vokietijos Lietuvių Stu
dentų S-ga. Kongreso dar
botvarkės pagrindinė tema: 
Pabaltijo kraštai šiandien.

Visais reikalais prašoma 
kreiptis į s-gos pirmininką 
šiuo adresu:

Ričardas Baliulis, 2 Ham- 
burg 13, Bogenstr. 19.

galima girdėti viską net už vvksta šeštadieniais, antroj 
storiausios sienos.

Įdomiausias, gal būt. daik 
tas ten bus “neribotas pri

virtoj eina sekmadieniai. 

Patys neatsargiausi vai-
imtuvas“, su kuriuo galima ruotojai — jaunuoliai iki 25 
įsijungti į telefono aparatą m. amžiaus. Jų eismo nelai- 
net už kelių šimtų mylių ir. mės sudaro 32r<., nors tokio 
klausytis, kas ten kalbama, amžiaus vairuotojų skaičius 

Kitas ne toks tobulas a- tesudaro 19
paratas, bet vos pašto ženk
lo dėžutės dydžio, gali būti Jei dėl eismo nelaimių 
„pamirštas“ kieno nors • kas nors sukeltų šimtą kartų 
kambaryje, ir jis perduos vi-; mažesni triukšmą, negu kę
sus garsus iš to kambario: liamas dėl karo Vietname, 

tai ir jų būtų kur kas ma
žiau.

/<

priimtuvui net už 300 pėdų.
Galima ten gauti ir elek

trinio smūgio lazdą, kuria 
galima lengvai išversti iš ko
jų bet koki vyrą.

Įdomu, kad pirmasis tos 
. .. ./krautuvės pirkėjas buvo ne 

Galintieji ir norintieji §njpas> bet ei i ko žvėrių d re- 
kongresą finansiškai pa- giruotojas. Jam buvo reika- 
remti prašomi perlaidas pa-.lingag aparata9> kurį liūto
sly®o • | narve pastačius, jis galėtų

Pabaltiečių kongresui, R. susižinoti su publika, neer
Baliulis, Vereinsbank in 
Hamburg, Zweigstelle Grin- 
dėl, konto Nr. 26/06388.

zindamas liūto savo garsia 
kalba. Krautuvės savininkas 
priėmė ir šitokį užsakymą.

M. Krasinskas
GYVENIMO VINGIAIS, 

įdr. P. Kalvaitytės-Karrelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

KELERIOPAI GREIČIAU VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 

, Šerną), Antano Rūko, 206
_ ., . T , psl., kaina ...................... $2.Prezidentas Johnson pa-, _ ___

tvirtino planą pastatyti grei-• KĄ LAUMES LĖMĖ
tesniam už garsą lėktuvo j (apie Salomėja Nėri), Pet- 
modeliui. Tai padaryti pa- ronėlės Orintaitės, 234 psl.
vesta Boeing (rėmus) ir Ge-ikaina. ................................$3.
neral Electric (motorus)! SIAURUOJU TAKELIU, 
bendrovėms. |K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,

Tie lėktuvai skris per va-]^a*na ...............................
landą 1,800 mylių, tai vra: ATSIMINIMAI APIE 
beveik tris kartus greičiau JUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone- 
už garsą. Juo galės skristi lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,

UŽ GARSĄ

300-350 žmonių. Jo ilgis di 
dėsnis negu futbolo aikštės 
—306 pėdos. Manoma, kad 
1974 m. tie lėktuvai jau bus 
naudojami. Jau užsakyta 
pastatyti 113 tokių lėktuvų.

kaina ...............................$1.
PALIK AŠARAS MASK

VOJE, Barboros Armonie-
psl., kaina .... $3.nės, 253

ELVIS PRESLEY 

VEDĖ

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

Šiuo metu panašius lėktų- polo Skipičio. 449 puslapių, 
vus jau gamina Sovietu S-ga kaina ........... .................... $5.

-Tupolev-144 ir Anglija su
Elvis Presley. pagarsėjęs! Prancūzija— Concorde, bet K ž į -

ui loV+ilvoi kilo lzirklz movne ' ’
ŽVILGSNIS Į PRAEITI,

savo ”rock n’roll“ muzika « Kktuvai boa kiek mažės- 
..... v • oo ni — tepaims tik iki lo0,r tapęs miliomenum bei 32 jki r50ft

'6 psl kai-
$5

metų senberniu, gegužės 1 
d. vedė Las Vegoj, Ne v.. 21 
metų mergaitę.

Tas knygas galite gauti 
mylių per valandą. Juos ti- Keleivio administracijoje 
kimasi atiduoti eksploataci- (636 Broadway, So. Boston,
jai jau 1971 m. Mass. 02127).

t
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NEIŠKENTĖ, NES 

UŽMYNĖ SKAUDŽIĄ 

VIETAJO2 i ..U,!
Dėl pe? Vatu. ».ho 

..eseniai pasakytos Vliko 
pirmininkę, kalbos iš Vil
niaus viešai atsiliepė V.
Niunka Tiesoj balandžio 23.j-įiJ. i .■

V. Niunką, kadais buvęs 
bolševikinis kurstytojas Vy
tauto Didžiojo universiteto 
studentų tarpe Kaune, Sta
lino ir dar kuri metą Chruš
čiovo laikais buvo vilniškio 
kompartijos centro komiteto 
sekretorius partijo 
r 'ums-organizaciniams • rei
kalams. Dabar jis yra Įįętu- 
vių ir rusų kalbomis Vilniu
je leidžiamų partijos žurna
lų (Komunistas ir Komu- 
nist) redaktorius ir ideologi
nis teoretikas ”Vatikano’po^ 
litikos" sritv.

kurijos sluoksnius, kurie vis 
dar bando kiršinti tikinčiuo
sius prieš socializmą? O gal 
tokiu būdu Vatikano radijas 

i daro politini reveransą tiem
radiją reakcingiems imperialisti

nės buržuazijos sluoks
niams, kuriems Povilo VI 
enciklika pasirodė "perdaug 
kairy x . laug antikapitalis- 
tinė*. kurie stengiasi kaitin 
ti 'šaltojo karo* nuotaikas, 
veikia prieš taikųjį sambū
vi valstybių, turinčių skir
tingas socialines santvar
kas".

Čia kompartijos "vatika-
*vidi- no^°?as*’ pasirašė, tų ne- 

- numatytų mįslių neišspren
dęs...

(Elta)

La iška nešiu alga —

45 rubliai per mėnesį

Kaip renkama bolševiki-'

Viešas atsiliepimas atsi 
rado ne dėl ko kita, kaip W

niams laikraščiams 
7 merata. neseniai (bai. 11) 

1 buvo parašyta Tiesoj: —

l ž šitą I’icasso "Motina ir vaikas" paveikslą (dešinėj) 
Londone sumokėta $532,000. Ji nupirko New Yorko 
Bodley galerija.

Paskutinis posėdis
(Iš Juozo Audėno, anuomet Žemės ūkio ministro, 
dabar Vliko vicepirmininko, ką tik išėjusios knygos 
"Paskutinis posėdis", kurią išleido Romuva. Knyga 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Jos kaina $4.

(Tęsinys)

PASIŪLĖ GERUS 
MAINUS

Los Angeles Times balan-
džio 19 d. vedamajame ra 
šė:

"Pavel Feodorovič 
chov, sovietinis diplomatas 
Jungtinėse Tautose, matyt, 
nebus girdėjęs patarlės apie garsai 
žmones, gyvenančius stikli
niame name. Pirmadienį jr 

pienu- į ragjn0 jungtinių Tautų An 
tikolonializmo komitetą pri

tas pačias priežastis, atsa- 
t kiau neigiamai".

Keikia pabrėžti dar vieną
svarbią aplinkybę. Užą. reik. 

į min. Urbšys to vyriausybės 
posėdžio metu sėdėjo Lietu-

{ vos atstovybėje Maskvoje ii* 
drauge su dr. Natkevičium 
palaikė nuolatinį ryšį su mu
mis. Abu sutartinai ir bent 

: du kartu primygtinai spaudė
Kadangi, kaip anksčiau politika, kuomet net ir jų nedelsti ir kuo greičiau ul- 

minėjau, pagrindinis uiti- kariniai štabai turėdavo; timatvmą priimti. Kai tuo 
matumo reikalavimas buvo bendrų konferencijų, pasi-, klausimu jie antrą kartą pa- 
įsileisti neribotą raudono- priešinimas sovietinių įgulų skambino iš Maskvos ir po
stos armijos karių skaičių, įvedimui galėjo būti dar e- 
todėl aŠ, paprašęs žodžio, a- fektingesnis, 
pie tai ir kalbėjau. Aiškinau, Po manęs paėmė žodi: 
kad mūsų pasipriešinimas gen. K. Musteikis. Kalbėjo 
ginklu iššauktų karą su so- trumpai, nedėstydamas nė 
vietais, per kurį Lietuva ne- gyrimo planų, nė karo pa- 
paprastai daug nukentėtų, darinių. Jis, pritardamas 
Būtų išnaikinta daugybė gy- prezidento nuomonei, pasi- 
ventojų. būtų sugriauta sakė. kad jei raud. armija 
daug kas, ką per 22 nepri- žengsianti per Lietuvos sie- 
klausomo gyvenimo metus ną. turėtume gintis ginklu. ' 
esame pastatę ir sukūrę. Po jo kalbos prezidentas 
Kartu būtų sunaikintas ir paklausė šviet. min. dr. Jo-! 
šimtmečiais kurtas lietuvių kanto ir valstybės kontrolie-

Pedagoginis Lituanistikos i tautos kultūros lobis. Juk l iaus šakenio nuomonės. A- 
Ša- Institutas jau išleido lietu- apsiginti patiems nėra jo- bu visai trumpais žodžiais! 

vių kalbos fonetinę plokšte- kios vilties. Gauti pagalbos
lę. vardu "Lietuvių kalbos iš svetur—dar labiau bevil-

NAUJAUSIA LIETUVIU 

KALBOS MOKYMO 

PRIEMONĖ

pasikalbėjimo su jais V. 
Mašalaitis su E. Turausku 
dešifravo telefonogramą 
(raginant kuo greičiau pri
imti ultimatumą). Smetona 
replikavo: "Karščiuojasi du 
jaunuoliai." Turiu pastebė
ti. kad Urbšio ir Natkevi
čiaus balsai iš Maskvos 
daug svėrė tose ultimatumo 
diskusijose.

(Bus daugiau)

.. ■
ir priegaidės" — tiška. Krašto viduje turime 

didelę svetimos kariuome
nės įgulą. Esame ne tik iš vi
sų pusių priešo apsupti, bet

Sounds and Intonation m 
Lithuanian. Tekstą paruošė 
lietuvių kalbos lektorius

r,eikia!

dėl. kart Vliko pirmininko ~Su kv‘ ^ ,e pažinti, kad Puerto Rico nė-;
pareiškimas nėr \ atikano ■ - “ . * . , . ra pati save valdanti tento-1 . 1 . tiesiai pas jus i cechą at-. •• • • ,t-.-radiją Lietuvoje buvo pla
čiai išgirstas, taigi viešąi ži
nomas. Ir — kad jis didžiai 
skyrėsi nuo V. Niunkos teo
rijos apie pastarąją popie-

pas jus į cechą (at 
seit, į fabriko skyrių. E.) 
ar kabinetą ateis visuomeni
nis spaudos platintojas. Pa
skolą prenumeratai pasiūlys 
buhalteris".. Atseit, paskui

žiaus encikliką Toptaorum atskaitys g“algos.
progressio

Niunka, remdamasis vpa-
Kaimuose prenumeratą 

turi siūlyti laiškininkės. Bet

rija ir jos padėtis priklauso gaidžiu 
svarstyti šiam komitetui. 
Šachovas tvirtina, kad Pu- 
erto Paco tebėra kolonija.

”Gal galėtume pasiūlyti 
sandėrį? Jungtinės Valsty
bės galėtų sutikti su Jungti-

Domas Velička, įkalbėjo' ir krašto viduje priešo gink 
PL Instituto stud. Romas 
Sakadolskis.

žangių laikraščių" atsiliepi- tos jma daug kur "sabotuo-
mais. išsiaiškino ir kitiem: 
aiškino, kad toji enciklika.

ti". nes ko daugiau prenu
meratų. tiek sunkesnius mai-

nors apskrtai imant kpmu- |us rejkia nešioti į vienkie- 
_V1S mius.- Kolchozų laiškinin-nepnimtina:mstams ir

dėlto. esą. smogia smūgi kėms trunka kasdien po 8-9 
tiems ultrareakcingiemS kle- valandas kol visus apvaikš- 
rikaliniams sluoksniams. ta o atlyginimas 40 ar 45 

vis dar tebesiekia at- rubliai per mėnesį, nepai-kurie
gaivinti seną antikomunis
tinio "kryžiaus karo" politi
ką socialistinių šalių atžvil
giu".

Ir štai, išgirdęs Vliko, .pir
mininko pareiškimą. Niunka 
nustebo:

"Bet kai kas bando kitaip

sant krepšių sunkumo. Tai 
ir nesistengia sunkinti sau 
naštas.

(E)

Ten didelė naujovė

Nuo balandžio pradžios ir
aiškinti šią encikliką, jų tar- Lietuvoje jau galima nusi- 
pe '.r kai kurie užsienio pirktą prekę pakeisti, nors
’v'u

Garsų ir prie- 
tarimą prižiūrėjo 

lietuvių kalbos lektorius 
prof. dr. Petras Jonikas.

Plokštelės . turinys: bal
sių tarimas, dvibalsių tari
mas. priebalsių kietumas ir 
minkštumas, supan^šėjusiu į

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės". Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

NAUJOS AKĖČIOS

pasisakė: ' Vistiek 
pasipriešinti".

Susisiekimo min. Masiliū
nas pateikė naują pasiūly
mą, kuris buvo maždaug 
taip pasakytas: "Efektingai 
pasipriešinti neįmanoma,

botosios pajėgos yra prana- Reikia sovietams pasiųsti; 
šesnės už mūsąsias. šiame protestą dėl sudarytų sutar- 
didžiųjų pasaulio galybių čių laužymo ir visai vyriau-.
kariniame žaidime mūsų pa- sybei pasitraukti iš Lietu-į Išėjo naujas humoro, sa- 

Į tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.

nių Tautų prižiūrimu plebis- priebalsių tarimas, susilieju 
eitu Puerto Rico teritorijoje šių į vieną garsą priebalsių
mainais uz Maskvos sutiki
mą leisti Jungtinėms Tau
toms vykdyti plebiscitus Es
tijoj, Latvijoj, Lietuvoj ir 
visose kitose teritorijose So
vietu Sąjungos ribose".

(Elta)

VOKIETIJĄ APLEIS 

35.000 KARIŲ

JAV numato iš Vokietijos 
atšaukti apie 35.000 karių. 
Vokietijoje dar liks apie 
225,000 JAV kariu.

J. Žiugžda gavo ordiną

Juozą Žiugždą. Mokslų a- 
kademijo? Istorijos instituto 
direktorių. Maskva apdova
nojo Lenino ordinu.

To jis tikrai vra vertas.

niai*. veikiantys prieš dar ne taip liberaliai, kaip 
Tb Lietuva štai A. Va- tai praktikuojama Vakaruo- 
liunas i A" — ’iunkos pri- se. ypač Amerikoj. Prekė, 
lėta. E.) panaudojo Povilo kuriai nustatytas garantuo- 
VI encikliką eiliniam šmeiž- tas veikimo ar neapmokamo 
tui prieš mūsų respubliką. Ši j taisymo laikas, gali būti pa- 
enciklika, — pareiškė jis,— ' keista ...2 tokia pačia, jeigu nes didesnio pataikūno rusų

_._j. . ,_r,—i 'komunistams nebūtų galimayra, girdi, nepaprastai pui- garantijos laikui nepraėjus 
kiai pritaikyta dabartinei sugenda ir jos nepavyksta 
Lietuvai, nes Lietuva taip
pat, girdi, esanti ekonomiš
kai išnaudojama: ji negau
nanti to. ką pagaminanti"...

Čia V. Niunka skubėjo tą

per 10 dienų pataisyti.
Aprangos reikmenis keis

ti leidžiama tik per 14 dienų 
nuo pirkimo ir tik, jeigu ta 
pirktoji prekė neatitiko rei-

pareiškimą atremti ir prira- kalautos išvaizdos, spalvos 
65 kelias dešimtis eilučių, ar dydžio ir jeigu ji dar ne- 
agitpropo "atkirčiuose" te- vartota, tebeturi fabriko eti- 
naudojamų. galais nesusisie- ketę, o pirkėjas tebeturi par- 
kiančių ir prairusiomis siū- duotuvės kasos kviteli.

Kai nėra tokios pačios 
prekės pakaitalo, pirkėjui 
grąžinami pinigai. Vien dėl 
pirkėjo "nuomonės pakeiti
mo" grąžinti nupirktą daik-

Lietuvoje surasti.

Šiauliuos mirė kun. J. Lapis

Balandžio 23 d. Šiaulių 
miesto ligoninėje mirė 83 m. 
amž. kun. Justinas Lapis, 
Šiauliuose kunigavęs nuo 
1919 m., pirma buvęs Šv.

tarimas. dvibalsių priegai
dė, priegaidžių rūšys.

Plokštelė yra ilgo grieži
mo, 10 coiių. Gamino John 
B. Ralis Custom Recording. 
Chicago. Illinois. Išleista 
Lietuvių Eondo lėšomis. 
Kaina $5.00 (su pasiunti
mu).

Dėl mažo kiekio plokštelė 
knygynuose nebus pardavi
nėjama. Norintieji ją įsigy
ti prašomi kreiptis Institu
to adresu: PL Institutas. 
5620 S. Claremont Avė.. 
Chicago. Illinois 60636. 
USA.

Kas norėtų, galėtų įsigy
ti ir to paties turinio magne
tofoninę juostą, tik užsakant 
reikia nurodyti, keliu takuc c

—dviejų (2 track). keturių 
4 track) — juosta gaminti- 
na. Kaina $8.000 (su pa
siuntimu).

Kurie iau anksčiau yra 
pareiškę norą vieną kurią tų 
priemonių Įsigyti, dabar pra
šomi tiksliai pranešti, kuri 
priemonė kam siųstina. At- 
siskajtyti galinta ir siuntinį 
gavus.

fljos garsinės priemonės 
pirmoj eilėj skiriamos nea
kivaizdiniam mokymui, tu
rėtų būti naudingos kiekvie-Petro ir Povilo par. vikaru, 

o nuo 1923 m. iki 1957 m. — nam, kuri- rūpinasi lietuviš-

lėmis žibančių trafaretų, dar 
kartą varganai bandydamas 
išteisinti Lietuvoje Maskvos 
varomą tipingą kolonistišką 
ir išnaudotojišką ūkinę poli
tiką. Pagaliau, lyg pajutęs; tą ir gauti atitinkamą kredi
tų pastangų tuštumą. Niun- tą kokiai kitai prekei pirkti 
ka ėmė aiškinti 
dėlto aiškinasi. Esą:

”...negalėjome neatkreip- 
ti dėmesio į tai. nes šiuos sa
vo komentaras .Valiūnas 
skaitė... pei-'Vatikano radi
ją. Kaip tai galima paaiškin-

kodėl visi —galimybė nenumatvta.
(E)

Vėl į Taškentą

Balandžio 21 d. iš Lietu
vos į Taškentą vėl išvyksta 

ti? Gal būt, Valiūnas piktam, dar viena statybininkų gru- 
panaudojo jam suteiktą ga- pė. Šiai rinktinei teks atlik- 
limybę kalbėti per Vatika- ti Taškente baigiamųjų pa- 
no radiją? O gal pats Vati-1 statų apdailos darbus. Tuo

kojo žodžio taisyklingumu, 
o ypač viešojo žodžio saky
tojui: kalbėtojui, vaidinto
jui, deklamatoriui, radiofo
no pranešėjui.

PLI .

KOMAROV NE PIRMOJI 
AUKA

Hooverio instituto bend-

kano radijas panaudojo Va
liūną kaip tam tikrą savo į- 
rankį. norėdamas paremti 
tuos ultrareakcingus Romos

tarpu Lietuvoje iš visų kam
pų plaukia nusiskundimai, 
kad trūksta statybininkų.

(E)

grindinis uždavinys būtu is- vos* 
saugoti kraštą nuo karinio Dėl šio pasiūlymo niekas 
sunaikinimo ir tautą savoje nė žodžio nepasakė, o prezi- 
žemėje. i dentas praleido jį lyg negir-

Kalbėdamas toliau, paša-, domis.
kiau. kad reikia skaitytis su Teisingumo min. Tamo- 
visai aiškia ir labai žiauria j šaitis savo nuomonės visai 
sunaikinimo realybe, kuri iš- nepasakė.
tiks Lietuvą ir jos gyvento- Atrodė, kad 
jus. išėjus į žinomai pralai-Į jai nesiūlė 
mėtiną karą. nors jis ir būtų ' ties, o tik jos ieškojo, 
apsigynimo karas. Be to. tu-j Šitų diskusijų metu buvo
rėdamas galvoje tarptautinę baigtas iššifruoti visas ulti- 
padėtį, pasisakiau, kad ši- matumo tekstas ir čia pat 
tokiose sąlygose kariauti ne-i tuojau perskaitytas. Jame 
galima ir todėl ultimatumą į jokių papildomų reikalavi- 
reikėtų priimti
pasipriešinimo.

Kai Lietuvos pasienyje
buvo sutraukti dideli Sovie
tų Sąjungos kariniai telki-i gana vaizdžiai aprašo dr. 
riai. kai mūsų krašto viduje! Natkevičius. Ultimatumą į-

visi kalbėto- 
geriausios išei-i

be karinio! mų nebuvo, o tik kaltinimai 
ir reikalavimų motyvai.

Gana šiurkštus buvo ir ul
timatumo įteikimas, kurį. i

>soao9

Knygos
jaunimui

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči- 
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ........................ $1.

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50 
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis,
kaina ................... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ............................ $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na-

vietose buvo1 teikdamas, Molotovas 
įgulų didesnės' brėžė, kad nežiūrint to. koks 
pajėgos, negu ’ atsakymas bus gautas, so

vietų kariuomenė vistiek į- 
žengsianti į Lietuvą.

Po to. prezidento pa
klausti, savo nuomones pa
sakė ir posėdyje dalyvavę 
generolai: Vitkauskas su 
Pundzevičium. Jie abu tvir
tino, kad esamose sąlygose 
ginklu pasipriešinti sovietų 
kariuomenei nesą galima. Į 
Savo pasakytąją mintį gen.
Pundzevičius atpasakojo 
pareiškime, įteiktame Kers- 
teno Tyrinėjimo Komisijai 
(per Lietuvos Laisvės Komi
tetą) šitaip:

"Birželio 14-15 naktį įvy- 
puolimui Klaipėdos kraštą ko pas Resp. Prezidentą vy- 
atplėšti. Reiškia, okupacija riausybės posėdis, kuriame 
būtų prasidėjusi 15 mėnesių ir man informacijos tikslu, 
anksčiau. Bet tas pasiprieši- kaip kariuomenės štabo vir 
n imas prieš Vokietiją, kol
dar nebuvo prasidėjęs Ant-
asis Pasaulinis Karas, būtų aciją, vyriausybė nutarė ui-; GJNTARĖLĖ, 

timatumą priimti. Motyvai, 
kurie buvo paliesti pasitari
mo metu: kariuomenės kie
kis mažas, priešo įgulos lai
ko užėmę vienus svarbesnių 
Lietuvos teritorijos strategi- 

pasiprieši- • nių punktų ir savo skaičių-!

svarbiausiose 
sovietinių 
ginkluotos 
mes turėjome savo kariuo
menės, kai Vokietijos ka
riuomenė supo Paryžių li
kai tebeveikė Berlyno- 
Maskvos nepuolimo ir karo 
reikalams medžiagų tiekimo 
"ašis", ar tokiose sąlygose 
galėjo Lietuva ne tik perga
lingai. bet bent šiek tiek e- 
fektingai gintis prieš Sovie
tų Sąjungos karinį puolimą? 
Aišku, kad ne.

Šių dienų akimis žiūrint, 
Lietuva ne tik galėjo, bet ir 
turėjo (aš ir tada buvau tos 
pačios nuomonės) pasiprie-Į 
sinti 1939 metų Vokietijos!

pa-

naujai įsteigtos Šv. Jurgio 
parapijos klebonu, vėliau 
altaristų.

Velionis plačiai veikė ir 
už savo parapijos ribų. Jis 
priklausė nevienai organiza
cijai. įsteigė ir vadovavo 
Šv. Vincento dr-jos skyriui, 
kuris išlaikė vaikų darželius, 
šelpė neturtinguosius. Jis il
gesnį laiką buvo miesto ta
rybos nariu ir ypač uoliai 
d
komi

nėra
jaus, labai daug padėjo žv- ii erdvės auka. JAV yra ži- atsisakius

šininkui. teko dalyvauti. I-i rūnės eilėraščiai, daug ilius* 
vertinusi susidariusią situ-j tracijų. 64 psl.. kaina $1.80.

J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl.
ka ina ............................ $1.

Ta pati anglų kalba, ..$.1. 
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. B’ndokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00. 

pasirašyti Krem- dyti neįmanoma. Be to. pa- mėLYNt KARVELIAI, Alo- 
yzo Barono, 69 psl. kai-

pasauliui padaręs nepapras-
' tai didelio įspūdžio. Galimas 
■ dalykas, kad dėl tokio žygio 
1 ir šiandien Lietuva galėti) 
' turėti nemažiau 
Lenkiją.

Efektingesnis

laisves uz

lirbo socialinio aprūpinimo! radarbis .Jj.ius Apstin sako. rimas galėjo būti ir 1939 m. mi prašoka mūsų kariuome-i 
(emisijoje. Karo metu, ne- kad sovietų kosmonautas rudenį prieš sovietinių kari- nę. Mobilizaciniai planai su-• 
paisydamas didelio r avo- pulk. K omaro v nėra pirmo- nių igulų i kraštą įleidimą, ardyti, ir mobilizaciją įvyk-1
2___ J________J = A ii amIvS... *• '____• ____ ‘ ___:_______ __

dams. 
Velionis buvo malonaus

romą, kad jau anksčiau yra 
žuvę 11 sovietų kosmonau $1.50.

liaus primetamą "savitarpi- sieny didelės raud. armijos 
nės pagalbos4 sutarti. koL masės. Taigi, priešinimosi

Šiauliai neteko dar vieno 
garbingo, tauraus piliečio

nes nenori sovietams 
nemalonumu.

šiek tiek būtų buvusi reales- pnesinimas technišku po
ne visų Pabaltijo valstybių' žiūriu. Turėdamas galvoje

i i
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

I svečias ar į namučius
(Atsikvietimas savųjų ii pavergto* Lietuvos)

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Daugelis JAV lietuvių formalumai didesni ii 
kreipiasi Į Balfą patarimų tikrinama sveikata, 
ar iškvietimo formų, kai Amerikos svečio 
nori iš pavergtos Lietuvos gauti dažnai užtenka kvietė-1 
išsikviesti artimą giminę ar jo notarizuoto laiško, bet j 
bičiuli. Tuo būdu Balfui JAV konsulatas gali parei- 
tenka į šias imigracines by- kalauti ir afidavito. 
las įsimaišyti. Turimu paty-į Kviečiant pastoviam apsi-

'. rimu noriu su laikraščio gyvenimui visada reikia su- 
Į skaitytojais pasidalinu, y-'daryti afidavitus. dažnai 
, pač noriu palukštenti dauge-į tenka įrodyti giminystę su j 

j liui rupimą dilemą: ar kvies-j Amerikos piliečiu bei mokė-! 
ti giminę į svečius ar nuola-’ ti už vizą. į
tiniam apsigyvenimui; da

be to.

vizai

ryti vienokius ar kitokius iš
kvietimo dokumentus, mo
kėti kelionę tik į vieną pusę, 
ar į abi puses ir pan.

Ar rusai išleidžia lietuvius

Išleidžia, bet ne visus no
rinčius išvykti. Okupantai 
daug mieliau išleidžia pen
sininkus. ligonius, invalidus, 
negu darbui tinkantį jauni
mą. Paskutiniu laiku į JAV 
atvyko net keli silpno proto 
lietuvai, kurie sudarė labai 
daug vargo kvietėjams. Kar-

Ar svečias, ar pastovus 

imigrantas

Dažnas teiraujasi, ar ge
riau kviesti giminę i svečius 
( o vėliau sutvarkyti pasili
kimą), ar pastoviam apsigy
venimui? Atrodo, kad sovie
tai duodami pasą mažai 
kreipia dėmesio, ar lietuvis 
vyksta į svečius, ar išvyksta 
visam laikui, nes iš patyri
mo žino, kad daugelis “sve
čių“ vistiek negrįš. Todėl iš
vykimo iš Sovietų Sąjungos

Graikijoje žemės drebėjimas sugriovė daug namų. čia 
matome, kaip kunigas iš griuvėsių neša šventą paveiks
lą. Apie 19.000 žmonių liko be pastogės.

tais išleidžia ir jaunimą, jei! formalumai beveik tie patys 
i jis vyksta pas tėvus, ar gal j svečiams ir emigrantams
dėl to. kad komunizme jau 
užrgūdinti. išmiklinti. Oku-

______________ ____ ' pantai iš tokių tikisi sau po-
i litinės talkos. Žinoma, pen- 

Todėl. kad asmeniškai' sininkui, išvykus jam į A- 
sualdas neturėjo motyvo meriką, nereikia mokėti

— Na, ką man pasakysi,;
tėve? C . .

—Šiandien aš negaliu tau i prezidento gyvybę kėsintis.! persijos, ligoniui — nerei-
pasakyti nieko naujo; galiu Prezidentas Kennedis nepa-į kia jo gydyti. Tačiau dar ne
tik pakartoti, ką aną syki e- darė įam jokios skriaudos, 
su pasakęs: svietas eina iš Bet Kennedis buvo sukėlęs 
galvos. Dac oi! ! prieš save didelę pietinių

— Aš taip pat nekartą tė-Į valstijų neapykantą, kai pa- 
vui sakiau, kad iš galvos Į vartojo armiją vienam juo-

galima tvirtinti, 
išleidžia.

kad visus

tl knygų už $2!
Demokratinio socializmo

! pradai, (S Kairio įvadas),
, 64 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
Į partijos programinės gairės,
32 psl.. kaina 20 centu.! 1 «JV

Tavo kelias į socializmą,
i (Leono Bliumo). 35 psl., 
i kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kaūskio). 47 
psl., kaina 25 bertai

Kas yra socializacija (K.
Kauskio), 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Socializmas ir religija (E.
Vanderveldes), 24 psl., kai
na 10 centų.

Ant rytojaus po socialės 
revoliucijos, (K. Kautskio), 
111 psl.. kaina 35 centai.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją. (J. Januškio), 96 
psl, kaina 50 centų.

Juozą* Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

Elvis Presle ir jo žmona, kurią jis šiomis dienomis vedė.

Visai kas kita su Ameri
kos viza. Ji labai lengvai 
duodama svečiui, daug sun
kiau emigrantui. Tačiau, jei 
imigrantas susigalvoja grįž
ti į Lietuvą (tokių irgi pasi
taiko)^ jis tebeturi galiojan
tį sovietinį pasą ir gali sėsti 
į lėktuvą be jokių sunkumų. 
Maskva ”savo piliečių“ su
grįžimu iš kapitalistinės A- 
merikos tik džiaugiasi ir iš 
to daro propagandą.

Didelius sunkumus reikia; 
įveikti, jei svečias sumano 
Amerikoje pasilikti. Jis už
veda imigracijos įstaigoje 
pasilikimo bylą, kuri gali 
užtrukti kelerius metus. Čia 
svečiui neleidžiama dirbti, 
jis negali laisvai po Ameri
ką keliauti., imigracijos į- 
staigoje jam parodomas jo 
paties pažadas grįžti ir pan

Formalumai išvykstančiam 

į JAV

Formalumų yra
dukui įvesti į baltųjų univer-; 
sitetą. Įvyko kraujo pralie-,
jimas. du vyrai buvo kariuo-į daug. Jie skirstytini į dvi 
menės ugnimi užmušti ir a- grupes: emigrantas turi 

__Nesisprečvk. Maiki. ba P^e žmonių sužeista. Tąsi gauti sovietinį pasą ir Ame-

niekas negali išeiti . nes 
nėra saliūnas. iš kurio žmo 
gus gali išeiti arba būti iš 
mestas.

.P

kai užduosiu kokį klausimą, 
tai ir nežinosi, ką atsakyti 
Ai bečiu.

— Tėve, aš visko nežinau 
nes ir Salomonas visko neži
nojo. Bet vistiek gali manęs 
klausti: jei ko nežinosiu, 
tai iš knygų pasakysiu.

— Aaa, iš knygų! Žinai 
Maiki, kad iš knygų ir dur
nas gali pasakyti. Vot, pasa
kyk tu man iš galvos, tai bū
si maladec!

— Na, gerai, ko tėvas no
rėtum klausti?

— Nu. išvirozyk, jei gali. 
kas nušovė prezidentą Ken- 
nedį ?

— Šis klausimas jau vi
siems yra žinomas, tėve. JĮ 
oficialiai išsprendė prezi
dento -Johrsono paskirta ko
misija. kuriai vadovavo tei
sėjas Warren. Apklausinė- 
jus šimtus liudininkų ir išty
rus visas aplinkybes, ji pa
skelbė. kad prezidentą Ken- 
nedi nušovė pats vienas Os- 
vvaldas, tik dar neaišku dėl 
ko nušovė. Ir todėl su tuo 
raportu ne visi sutinka. Dau
geliui atrodo, kad Osvaldas 
buvo ne vienas. Argumen
tuojama, kad Kenedžio au
tomobilyje padaryti kulkų 
pėdsakai parodo, jog buvo 
šaudyta iš dviejų pusių. Be

mana
Ką tik gavome:

sukėlė didelę pietinių vals-i rikos vizą. Sovietiniam pa 
ti jų gyventojų pagiežą pre-jsui gauti emigrantas turi 
zidentui Kenedžiui. Todėl', vietoje pateikti politinei po- 
vra pagrindo manyti, kad; licijai notarizuotą giminės
galėjo būti sudarytas są
mokslas jam atkeršyti. Į tą 
sąmokslą galėjo būti įtrauk
tas ir Osv aldas. Jis jau ži-
nomas. Bet spėjama, kad y-j klausinėjimus, jei patenkin- 
ra ir daugiau kaltininkų, tik'ta, davinius persiunčia į 
kol kas jie nėra išaiškinti. Į Maskvą. Jei ir čia išvykimas 
Jeigu Osvvaldas būtų gyvas.
gal jis ir išduotų juos. Bet i- 
ki teismo jis nebuvo prileis-

pakvietimą, kuriame būtų
garantuojamas pilnas emi- ___ o. t____  ,___
granto pragyvenimas. Poli-į Daugelyje atvejų prireikia! 
cija tada atlieka įvairius ap- i kreiptis net Į kongresą, kad 

svečiui būtu leista Ameriko-

tas. Jis tuojau buvo sunai
kintas policijos rankose, ii 
oolicija tuojau paskelbė, 
kad byla jau pabaigta — 
"the case is elosed“. Bet kad 
policija atrodytų čia nekal
ta, ji sumošė viešą parodą 
pasišaukė televizijos filmi- 
ninkus, laikraščių reporte
rius, susirinko daug publi
kos ir. visiems žiūrint, priė
jo su revolveriu žydelis Ru- 
by (Pubinstein) ir nušovė 
Os\valdą, kuri du policinin
kai laikė už rankų. Ruby bu
vo už tai areštuotas ir kaž
kaip kalėjime mirė. Dabai 
pradėjo eiti gandai, kad ii 
jis priklausė su Oswaldv 
prie to sąmokslo. Ir abudu 
jau nutildyti, štai. tėve. ko
dėl aš esu įsitikinęs, kad 
prezidentui Kenedžiui nu
žudyti buvo padalytas są

aprobuojamas, apie tai pra
nešama JAV ambasadai 
Maskvoje. Tada išduodamas

je visam laikui pasilikti. To
se bylose advokatai reika
lauja didelių atlyginimų, su
sidaro didelės išlaidos. Sve
čio vizą kartais galima pra-

AUTOMOBILIS BE 

DŪMŲ

Fordo ir Mobil Oil bend
rovės pasiryžo išrasti tokį 
automobilių kurą, kad būtų 
pašalinti sveikatai kenks
mingi dūmai. Bet Fordas ne
nutrauks ir tyrimų padirbti

PUSĖ MIL1ONO 

UŽ PAVEIKSL4

Londone už Pablo Picas- 
i so kūrini „Motina ir kūdi

kis“, pieštą 1902 m., sumo
kėta $532.000. Už dar gyvo

dažniausiai 2 metus galio-! tęsti (net iki 2 metų), jeigu 
jantis užsienio pasas. i yra rimta priežastis, bet ji 

Amerikos ambasada duo- laikina. Tik Stalino dukrai 
da vizą. Ji gali būti laikina išimties keliu yra leista su 
(6 mėn.), arba pastovi, nuo- svečio viza pasilikti neribo- 
latiniam apsigyvenimui. Jei tą laiką. Visi kiti vizai bai- 
keliaujama tik į svečius, vi- giantis vra priversti grižti. 
n>s formalumai' menki, ir ji« Visiems ; žinoma 
duodama veltui. Pase daz- sR £ atvejus) ka(]
nai įrašoma kur Amerikoje s0<etaj a]. k.nkai sveiiui a| 
svečias gali lankytis. Je. vi- emigrantui daro tUos pat 
za nuolatine, tada jai gauti, sun£umus išvykti. to(Iėl ,)a.

| tartina saviški iš už geleži

dailininko vieną kūrinį iki 
elektra varomam automobi- šiol niekas nebuvo tiek mo
liui. I kėjęs.

slėpė popiežiaus dvare. Pa
sakyk. į ką tai padabna?

— O gal jis norėjo naują 
bažnyčią pastatyti, tai dole
rių jam reikėjo.

— Ale Kristus bažnyčių 
nestatė, Maiki.

Tur būt, nežinojo, kaip
to, Osualdas negalėjęs pa- mokgl 
leisti tiek šūvių trumpoj aki- jag
rnirkoj. Iš to daroma išvada. — ^u. tai visgi mano tei 
kad prezidentą nušauti tu- ?ybė MaiRi Svieta? varja. 
rėjo būti padarytas sąmoks- voja jj^uot gyvenę, kaip 
las, turėjo būti daugiau kai- j)jevas prisakė, zgadoj ir 
tjnmkų, o ne viena.* Osvval-j §au(į0 vieni kitus,
das. Ir dabar tų sąmoksh-1 kunjgaj pasiduoda vel- 
nmkų ieškoma. Jau keli as-Į nR) paaUndai. Va, gazietos 

rašo. kad Libane katalikų

s — keršto sąmoks- dolerius spausdinti

nės uždangos kviesti nuola 
tiniam apsigyvenimui, nes 
jis visada galės grįžti. Jeigu 
leis i svečius, leis ir visai iš 
vykti.

O visgi daug kas grįžta 

j vergiją

Sovietinė spauda daug 
daug kartų yra melavusi 
kad kun. Jankus kuri nor? 
svečią ar imigrantą yra at
kalbinėjęs negrįžti i Lietu

Maiki, nekrėsk juokų, 
kad velnias nesidžiugtų.

—Juokai patinka visiems, 
tėve. Amerikos poetė Willa, vą.. Daugelis tokių grįžusiu 
Wheeler Wilcox kartą paša-{ niekad su Jankum nesikal- 
kė: „Juokis — ir pasaulis1 bėjo dėl grįžimo, kiti įtikino

menys yra areštuoti. Ar jie 
tikrai kalti, dar nežinia.

— O kaip tu rokuoji?
— Aš taip pat manau, 

kad turėjo būti sąmokslas. 
— Kodėl tu taip manai?

vyskupas savo vyskupijos 
drukarnėj pradėjo falšvvus 
dolerius drukuoti, o kai ši-

juoksis su tavim; o verk. tai 
verksi tik vienas“.

— O aš. Maiki. kitaip ro- 
kuoju: jeigu nori juoktis.

ir Jankų, ir gimines, kad 
jiems Lietuvoj (ar Lenkijoj ) 
geriau bus nei JAV. Mat, 
daugelis ten paliko savo ar

tas biznis išėjo aikštėn, tai siesi, ale ir svietas juoksis iš 
jis pabėgo Ryman ir pasi- tavęs. Ai beč jur laif!

tai išgerk gerą porciją gyva-• timus žmones, kiti pasiilgs 
tinės. Tada ne tik pats juok-į ta net vištelių, paršelių ar 

šunelio, kitiems vaidenasi
protėvių kapai, kuinuose

ri pasilaidoti. Daugeliu Lie
tuvos kaimo bažnytėlė daug 
mielesnė, nei angliškoji A- 
merikoje. Kiti vėl įrodinė
ja, kad uždūsta Amerikoje, 
nes sūnus ir marti tarp savęs 
ir su vaikais kalba tik ang
liškai, o Lietuvoje ir vaikai 
moka lietuviškai.. Yra labai 
daug priežasčių, dėl kuriu 
tik ką atvykusieji nori grįž
ti, tad nėra jokio reikale 
iuos stabdyti, juo labiau, 
kad grįžtantieji beveik visa
da būna vyresnio amžiaus, 
kuriems kaip dideliems me
džiams labai sunku svetima
me krašte prigyti.

Ar važiuojant i Lietuvą 
ar iš ten ką nors kviečiant 
reikia viską labai gerai ap
svarstyti, kad nereikėtų vė
liau gailėtis ar didelėmis iš
laidomis klaidas taisyti. Šio
je srity padalytos klaidos 
kartais visai nesiseka patai
syti. pav.. pasikvietus proti
niai nesveiką nuolatiniam 
apsigyvenimui į Ameriką, 
tiesiog nežinia, ką toliau su 
tokiu daryti. Rusai tokį mie
lai išleidžia, Amerikos kon- 

no-! sulotas neatpažįsta.
1 ...... -. ~ -..... .

Kiek kelionė kainuoja?

Labai sunku iš anksto pa
sakyti. kiek kainuoja kelio
nė iš Lietuvos į JAV. Tai 
priklauso nuo sezono (žie
mą pigiau, vasarą brangiau) 
ir nuo keliavimo būdo: lai-_ 
vu ar lėktuvu. Kelionė lėk-1na. 
tuvu iš Maskvos į New Yor- 
ką (per Paryžių. Briuselį ar 
Stokholmą) kainuoja 350 
dol. Laivu galima sutaupyti 
apie 100 dol. Amerikos kon
sulatas prieš duodamas vizą 
paprastai nori matyti ir ke
lionės bilietą, kurį kai kam 
pavyksta nusipirkti už rub
lius (žvmiai pigiau). Bilie-i 
tus galima užsakyti ir apmo- 

! keti beveik kiekviename ke
lionių biure (ir Balfo cent
re i

Paskutini* posėdis, Juozo 
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

Žydinčios dienos, Piano 
Naujokaičio premijuotas ro
manas, 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei
kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje, 182 psl, kai
na $2.50.

Nardžio pulkas, Balęs 
Vaivorykštės, kaina $2.

Skaidrytė, Balęs Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai-

kietais viršeliais $10.
minkštais — $8.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Scbmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

Daug rašoma apie tiesio
Amerikos lietuvių politika.

parašė dr. K. Šidlauskas. į-
ginį lėktuvu susisiekimą vadas dr P. Grigaičio, kai
tarp Maskvos ir New Yorko. 
Tas susisiekimas pradės 
veikti gal birželio mėn. ga

na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių

le ar iiepo> pradžioje, bet jis, Rror jRų į dalis, straipsnių 
nebus pigesnis, tik patoges-; rinkinyg 348 psl. kaina
ri.-
I't >| iO ,t

nereikės Vakarų 
keisti lėktuvo.

Ku

lt im L. Jankus

• l • » \

minkštais viršeliais $2.50,



Nr. 19 J 967 m. gegužė.’ 10
Puslapis šeštas

K. BALTRU KON IS

I

Degliukas
Sėdėjau prie valgiais apkrauto stalo. Mama Įdėjo 

mano dubęnėlin šonkauli ir stuburkaulio kauliuką. Jau
čiau, kad ji mane karštai myli. Mylėjo ir tėvelis. Jis sėdėjo 
greta, šypsojosi ir meiliai mane šnekino. Tėvelis padavė 
man kauliuką ir ragino valgyti. Dirstelėjau i tėvo akis. 
Jos dvelkė šilima, ramumu. Tačiau mano širdelėje kun
kuliavo audra. Audra prieš tėvą. Susijaudinau ir apsiaša
rojau. Mama prisėdo prie manęs, nuvedė šalin nuo stalo 
ir. meiliai priglaudus prie savęs, ėmė kamantinėti: ”Kas 
gi, sūneli, atsitiko? Ar pilvukas suskaudo?” Sukandau 
lūputes, bandžiau susilaikyti, bet vistiek ašaros kaip pupos 
riedėjo per veidą, krisdamos motinai ant rankų. „Nagi sa
kyk. Staseli, kur skauda?” — vėl užklausė. Neiškentęs 
prašvokščiau: „Degliukas” ir Įkišau galvą i jos sterblę. 
Ji švelniai glostė geltonus mano plaukus. Jutau, kaip ke
letas lašų nukrito man ant kaklo. Jos širdis jautė mano 
skausmą, ir ji ašarojo sykiu su manimi. Man pasidarė 
lengviau. Žinojau, jog nesu vienas su savo sielvartu.

Seniai tai buvo. Berods tik pirmas kelnes tebenešio
jau. Tėtė vieną pavakarį parnešė man dovanų. ”Ateik”,— 
sako, — „Stasiuk, i tvartą. Aš parnešiau tau naują gy
vuliuką". Aš kulvirčiais išsiritau iš trobos. Tvarte sukinė
josi mažas gražus paršiukas. Toks dydžio, kaip Aukšta
kalniu kralikas. Iš pradžios jis buvo baikštus, bet diena 
po dienos prisipratinau prie savęs. Kasdien vasarą jam 
priraudavau pienių, dobiliukų. Pasidalindavau su juo ir 
savo maistą. Kai mama sviestą sumušdavo, likdavo pasu
kų. Aš jas nunešdavau paršiukui. Įkiš jis savo snukuti i 
pasukas ir burbuliuoja. Džiaugiausi ta jo muzika. Pamėgz- 
džiodavau ji. Kai i kiemą išleisdavom, abiem būdavo 
linksma. Jis šokinėdavo, sukinėdavosi iš vieno kiemo kraš
to Į kitą. Aš neatsilikdavau. Abu uždusdavome vienas kitą 
begaudydami. Pailsęs parvirsdavo ant nugaros, kojytes 
ištiesdavo, ir aš jam papilvę kabinėdavau. Jis, atkreipęs 
akutes Į mane. tarytum sakydavo: "Staseli, koks tu geras“. 
Ir aš tikrai jaučiausi geras esąs. Jo akys buvo tokios pa
slaptingos ir meilios! Man rodydavos, kad nei tėtė, nei 
mama manęs taip labai nemyli, kaip mano paršiukas. O 
uodega, uodega — kaip karabelninko riestainis! Iš jos 
formos spręsdavau apie jo nuotaikas: kuo labiau raityta, 
tuo mano draugas linksmesnis, žinojau, kada jis alkanas, 
kada piktas, kada sirguliuoja. Gydydavau ji geriausiomis 
žolelėmis, savo sriuba ir pienu.

Degliuku ji tėtė praminė. Gal būt todėl, kad abiejuose 
šonuose turėjo po juodą lopą, o kaktoje žvaigždę. Nebuvo 
ji tokia, kaip dangaus žvaigždutė: tolima, spindinti ir la
bai šviesi. Ji buvo čia pat, apčiuopiama, nemirksinti, juo
da ir paslaptinga kaip naktis. Man rodės, kad giliai gal
voje už tos tamsios žvaigždės slepiasi mano Degliuko 
minčių paslaptys. Jis reiškė jas kriuksėdamas ir žiūrėda
mas Į mane. Aš stengdavausi jas atspėti. Kai kada jausda-- 
vau tikrai, ką jis galvoja, ko jis noii. Taigi augome abu 
kartu, susigiminiavome labai tampriai. Jautėmės abu 
laimingi: vienas, kad sotus ir mylimas, kitas, kad turi 
zaisliuka. misliu kupina.

Radau aš kartą ji tvarte besidaužanti. Sumečiau, kad 
jam ten maža vietos. Prisiminiau save. kaip linksma esti. 
kai. iš trobos išsprukęs, gaunu progos su vaikais palaksty
ti. Taigi nedelsęs išleidau aš ji laukan. Mano Degliukas 
iš džiaugsmo nebežinojo nei kaip sukinėtis. Kai jau kiek 
apsidaužė, su savo kieta šnipuke išvertė patvoryje augan
čias gėles. Dar mažas kubizdalis buvau, bet jau suvokiau, 
kad Degliukas privirė košės. Nespėjau nė apsidairyti, kaip 
iš padėties išbristi, o čia ir mama beateinanti. Kad su
pyks ji ant manęs! Dar labiau ant paršiuko, šluotą pasi
ėmus apvanojo jo šonus, apšventino iš visų pusių. Varg
šelis išnešė kudašių tik tvarte šiauduose pasislėpęs. Aš 
už krūmų užlindęs stebėjau Įniršusią mamą. Ji užtrenkė 
duris ir piktai prašvokštė, kad tėvas duosiąs jam už tai 
gerų vaistų, čia tai jau man buvo daugiau negu šluota. 
Galvoje kunkuliavoeibės minčių: ”Kokie tie vaistai? Deg
liukas juk neserga. Gal jie būsią labai kartūs?“ Nutaikęs 
valandėlę, kai mama nematė, paroviau dobiliukų. Įsmu
kau tvartan. padaviau nuskriaustajam ir švelniai glamo
nėjau. Jis, matyt dar neatsipeikėjęs nuo didelės bausmės, 
neėdė nei dobiliukų, nei jaudinosi mano užuojauta. Maty
damas. kad jis nori pasilikti vienas su savo skausmu, aš 
palikau j j ir išslinkau iš tvarto. Į trobą nėjau. Laukiau 
tėtės pareinant.

(Bus daugiau)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Mirta Teresita Messa iš Buenos Aires, laimėjusi 1H67 

pasaulio gražuolės vardą Long Beach. Cal., varžybose

K. Grigaitytė

Motinai
Tai ne vėjas, vėjužėlis 

vyšnių žiedus barsto.

Krinta, byra ašarėlės 

ant motulės karsto.

Ne tik vaiskų ryto sapną, 

margų pievų grožį, 

bet ir saulę, saulužėlę 

po karstu užvožė.

Kas palaimins Kryžium kelią, 

palydės lig vartų?

Tiktai giesmės nykios, graudžios 

aidės šimtus kartu.

supykęs, kam ji iš tos smuk
lės išmetė.

1966 m. liepos mėnesį, ir
gi Chicagoj, Richardas Spė
kas. 25 metų jūrininkas, 
nakties metu Įsibrovęs i mo- 
kinių-daugių namus, surai
šiojo joms rankas užpakaly, 
kai kurias išprievartavo. 8 
žiauriai nužudė: vienas pa
smaugė. kitas peiliu subadė 
ir paliko gulinčias kraujuo 
se. Gyva išliko tik viena mo
kinė. 23 m. Corazon Amu 
rao. kuri jau surišta spėji 
palįsti po lova jam nema 
tant. Iš po lovos ji matė 
kaip jis jos drauges vien? 
po kitos žudė. Ji gerai žudi 
ką Įsižiūrėjo ir mokėjo poli 
cijai taip smulkiai jo išvaiz 
dą nupasakoti, kad netrukus 
jis buvo suimtas. Dar radus 
jo pirštų antspaudas slaugir 
namuose, jis buvo apkaltin 
tas pirmo laipsnio žmogžu 
dyste. Jis teisinosi, kad bu 
vęs taip girtas, jog neatsime 
ra. kas ta nakti atsitiko. Pri 
siekusieji posėdininkai pei 
45 minutes rado jį kaltą i) 
nuteisė mirti elektros kėdėj

Rugoiūčio mėnesi Austine 
(Texasi studentas Charles 
IVhitman nušovė savo jaune 
žm< >na ir motiną, paskui Įli
po i 307 pėdų aukščio uni- 
versiteto bokštą ir pradėjo 
šaudyti apačioje vaikščio
jančius žmones. Nuo jo šū

ki 15 žmonių krito negyvi 
ir 33, .-užeisti, kol policinin
kas spėjo iį pati nušauti.

Lapkričio mėnesi nedidė
tame Arizoros miestely 
Mėsa įvyko taip pat šiurpi 
Tragedija. Ten 18 metų m o-j

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisia 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
S Belgrade Avė., Ruslindale,
Boston, Mass. 02131.

pradėjome teirautis, kai jo
kiu žinių iš teismo negavo- 

Mano sesuo ir svainis tu- me. Pasiėmėme advokatą, ir 
rėjo vienturtę (lukteri. Mylė- tas mums pranešė, kad jokio 
jo ir augino, nieko jai nesi- testamento mūsų sesuo ne
gailėjo. Deja. duktė Išaugo buvo palikusi ir kad joks 
niekam tikusi ir savo tėvams testamentas nebuvo rastas 
labai daug vargo ir rūpesčio tarp jos popierių. Mes visi 
davė. Iš pradžių tėvai tikė- puikiai žinome, kas atsitiko 
josi. kad gal pasitaisys, ga’ >u paliktu testamentu, bet 
pasidalys geresnė, bet iš to mūsų advokatas sako, vien 
nieko neišėjo. Juo tolyn, juoi žinoti neužtenka: kaip tu

Klausimas

blogyn. Galų gele mano se
suo ir jos vyras nutarė su 
ja visai nutraukti santykius.' 
nes ii neateidavo nei jų lan
kyti, nei žiūrėti, o tik atva
žiuodavo, kai jai ko nois iš 
jų reikėjo, pav.. pinigo. Ji 
du kartu ištekėjusi ir du kar
tu išsiskyrė su savo vvru i
jos tėvų nuomone, dėl jos. oĮ to 
ne vyro kaltės. Vaikų ji ne-; ji- 
turėjo ir neturi.

Mano sesuo ir svainis, 
nors ir su skaudančia širdi
mi, bet nutarė parašyti tes
tamentą ir jai nepalikti rei
cento. Jie nuėjo pas advo- 

unys su revolveriu rankoje] katą. ir tas jiems suiasė tes- 
iėjo i moterų grožio salioną, • tamentą sekančiai : 
liepė visoms sugulti ant že-! mirtų svainis ir būtu 
mes ir paleido kiekvienai po' ?esuo gvva.viskas tektų jai 
kulką i galvą, užmušdamas! 0 ne dukteriai. Jei mirtų se- 
4 moteris ir 3 metų vaiką. į šuo anksčiau negu jos vyras. į 
šypsodamasis jisai aiškinosi 10 turtas tektų iam, o ne

toki dalyką Įrodysi? Mes 
buvome nuėję ir pas tą ad
vokatą, kuris buvo svai
nio ir sesers -tuos testa
mentus surašęs. Sesuo mums 
ne kartą pasakė, kas yra jos 
advokatas. Tas advokatas 
mums sako. kad jis turi tik 
testamento nuorašą, bet kad 

nuorašo neužtenka, nes 
nėra pasirašytas.

Kas mums lieka daryti? 
Ar leisti tai nevidonei pasi
imti pinigus, kurie nebuvo 
jai skirti ir kuri nelankė nei 
savo tėvo. nei motinos iki 
laidotuvių dienos? Ar gali 
žmogus su tokia klasta pa

milusio jo žmogauskeisti
norus“

A. P.

J}

Motinu vaikai

Massachusetts.
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• - •*»i dukrai. Kai jie abudu mirs.) 
jųjų turtas bus padalinta? 
pusiau: pusė eitų jo gimi
nėms, pusė jos giminėms.

! Svainis turėjo viena broli ir

policijai, kad gyvenimas 
jam pasidarė perdaug nuo
bodus. todėl ieškojo naujo 
paskatinimo.

1967 m. sausio
Cambridge. Mass..
teistas kalėti visą amžių . , , , .
maugikas Albert deSalvo Įv,skas ^ivo sutvarkyta ,s 

■ tymu reikalaujamu būdu.

Atsakymas
11 •

menesi

Po testamentą sudariusio
jo asmens mirties, jei nepa
vyksta suraęti testamento.— 
įstatymai prileidžia, kad 

i testamentą sudaręs asmuo 
savo testamentą bus atšau- 

. . i kęs arba panaikinęs (pre-
Pneš penkerius metu^mij sumption)). žinoma, jei ga

lima būtu Įrodvti. kad jis to 
nėra padaręs, kad testamen- 

pav.. kito asmens 
sunaikintas, tada teisinis 
vaizdas visai pasikeistų. Ta
čiau tai yra beveik neimano- 

; ma irodvti, nes niekas tokio 
nusikaltimo nepadarys, ki

5 dvi seseris, o mūsų buvo dvi’ou\ o nu-1 . .
brolis. Taip; 

ta-i
seservs ir vienas

uz Įvairius nusidėjimus, lie
čiančius moteris. Jisai buvo j 

i užpuolęs, išprievartavęs iri.,
I apiplėšęs 19 moterų, kurių’ Pnes Pu?met?

re svainis: musų sesuo mirė 
Po svainio

uk sesios išliko gyvos. o ki-; mes nesikišo™ ir ne- ta? buv0
ras. pats prisipažįsta, bruta-! 2”?10'?n1ek knklf ,.en buv0 
Hškai pasmaugęs. Vienok sįjrelka aL ®esenai mitus, mes
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Antras gegužės mėnesio metus buvo tokių šiurpių i- 
sekmadienis yra skirtas mo-' vykių, kuriuos Įvykdė sužvė- 
tinų pagarbai. Tai Motinų rėję motinų vaikai, kad sta- 
Diena. Tą dieną visi vaikai čiai baisu darosi. Man ro- 
prisimena. aplanko, apdo- dos, kad daug atsakomybės 
vanoja ar kitaip pagerbia ir už tai tenka motinoms, kad

kartą jis buvo teisiamas 
vien už nusikaltimus toms! =
moterims, kurios išliko gy-! ..... . .
vos. Nužudvtų moteių ši by- febtihž va5kų. Ir Kasmet jau-Į tam matant. 

1 rimas vis daugiau
vasario mėnesi

la nelietė.
Pereita

Bostone dar buvo ir toks at
itikimas. Oras buvo blogas,

----------- I
I

H

Yra labai patartina padė-

palinksmira savo motules. 
Parodo, kad jas myli. Taip 
ir turi būti. Jei mamytė dar Į 
gyva. tai ta diena prisisega 
raudoną gėle. o jei ji mirusi, 
tai jos atminimui — baltą. 
Tai yra gražus paprotys.

Kai kurios moterys mano, 
kad joms priklauso ne vien 
jų vaikų, bet kartu ir viso 
pasaulio pagarba ir padėka 
už tai, kad jos motinos. Bet 
būti paprasta motina tai yra 
kiekvienos moteriškė pa
skirtis. Tai ne jos pačios 
pasiaukojimas, bet gamtos 
paskirta pareiga. Ta parei
ga sunki, ir, jeigu būtų gali
ma jos išvengti, daugumas 
moterų vengtų.

Pagarba priklauso tiktai 
toms motinoms, kurios mo
ka ir sugeba išauklėti dorus 
pavyzdingus ir visuomenei 
naudingus vaikus. Tokios 
motinos tikrai vertos garbės 
vainiko! Bet ar daug tokių 
motinų yra? Per pereitus

tokius vaikus išauklėjo'. Bei f™ automobilio gulėjo sun- 
* • — • ■ kiai sužeisti, kraujuoti dutinkamo auklėjimo ir nuo

pat mažens per didelė laisvė g™' ku™ ''eįuodami šau- 
kesi pagalbos. Tuoj susirin
ko apylinkės jaunuoliu bū
rys. bet. užuot suteikę pa-

sugadina valkus. Galėdami 
dalyti ir elgtis, kaip jie nori. 
vaikai labai greitai ištvirks- 
ta. Dar neužaugę jau turi au
tomobilius. naktimis visur 
daužosi, girtuokliauja, nar
kotikus vartoja ir lytiškai 
paleistuvauja. Tokie vaikai 
savo tėvų jau neklauso ir ju 
negerbia. Tėvams jie di
džiausia nelaimė ir gėda.

Paduodu čia kelis pasi
baisėtinai šiurpius atsitiki
mus, kuriuos atliko ištvirkę 
motinų vaikai.

Chicagoj 1965 m. gruo
džio 13 d. jaunuolis Rober
tas Lassiter atsinešė didelę 
skardinę gazolino Į pilna 
žmonių smuklę ir išpylęs ji 
uždegė. Sumišime žuvo 13 
žmonių ir 17 skaudžiai ap
degė. Suimtas Lassiter poli
cijai aiškinosi, kad jis buvo

ir dau
giau tvinksta. \ agia auto ' f j gudarvta testamentą sau- 
mobilius, plėšia krautuves.! gioje vietoje, atsakingo as- 
daužo langus ir užpuldinėja* mens arba Įstaigos žinioje 

lijo ir šalo. Važiuodamas gatve einančius žmones, y-i jr priežiūroje. Tada niekas 
vienas automobilis paslydo, pač moteris su rankinukais.! negalėtų jam nepalankų tes- 
atsimušė i stulpą ir sudužo. Jau priėjo iki to. kad mote-'

riai eiti vakare gatvėje yra 
pavojinga. Ir nevien pusber-

tamentą sunaikinti.
Jei testamentas prapuola

ir galima irodvti. kad jis,
niai taip siaučia. Juos pase-į pav., sudegė per gaisrą arba 
ka ir kaikurios pusmergės, panašiai, tada galima kreip-

Todė! aš ir sakau, kad vi
suomenė negali visu motinu

« •«

galba sužeistiesiems, jie 
puolė juos ir iu sudaužytą 
automobili plėšti. Policija 
kelis plėšikus sučiupo, kiti 
išbėgioio. Vežant ligoninėn 
vienas iš sužeistųjų mirė.

Taigi ko busimoji karta iš 
tokių chuliganų gali tikėtis? 
Jie iau perdaug sugedę, kad 
būtų galima pataisyti.

Balandžio 27 d. Waylan- 
do miestelyje, netoli nuo 
Bostono. 13 metu vaikėzas 
išsivedė i krūmus kaimynų 6 
metų vaikuti ir peiliu bady
damas kankino tol, kol tas 
numirė. Žudiko tėvas, išgir
dęs. ką jo sūnus padarė, su
krito nuo širdies smūgio. Dėl 
nusikaltėlio jaunumo polici
ja viešai jo vardo neskelbia. 

Taigi matote, kokių yra

tis i teismą, prašant leisti 
„irodvti testamento turini“

gerbti, nes ne visos yra pa-] (contents) iš advokato turi-
garbos užsitarnavusios. Gar
bė tiktai toms. kurios išauk
lėjo dorus, visuomenei nau
dingus vaikus!

Suprantama, kad nėra to
kios motinos, kuri norėtų, j 
kad jos vaikai nueitų blo-i

mo nuorašo. Tamstų atveju, 
atrodo, nepavyks reikalą pa- 
keisti. Tamstų advokatas 

! Tamstas labai teisingai pa
informavo. Labai gaila, kad 
žmogus sudaro testamentą, 
ir jo turtas vistiek tenka

f ’

gaiš keliais. Kiekviena savo, asmenims, kuriems jis 
vaikus myli ir. labai mylėda-; nenorėjo jo palikti. Nuo Ši
mą. duoda jiem? perdaug i atsitikimų žmogus, tu- 
valios. \ aikams reikalinga; apsisaugoti, kol gyvas, 
ne tik meilė, bet reikalinga, p0 mjrties — reikalas nepa- 

keistinas.
Tačiau, iš kitos pusės, rei-

ir drausmė.
Suminėjau čia keletą šiur

pių pavyzdžiu, norėdama 
parodyti, jog ši Motinų Die
na ne visoms motinoms bus 
maloni. Bus ir ašarų. Bet vi
soms linkiu šviesesnės atei
ties ir geros sveikatos!

M. Michelsonienė

kia neužmiršti, kad yra gali
ma, kad Tamstos sesuo pa
ti sunaikino savo testamen
tą. Yra galima, kad ji nuta
rė vistiek palikti savo turtą 
savo dukteriai, o ne savo se
serims ir broliui.

•r

f

•
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Vietines žinios
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BostonoApipiešė L Baikienę

Praeitą savaitę dienos me 
tu (apie 3 vai. popiet) Dor- parengimų KALENDORIUS 
chesterio Savings banko au-
tomobiliams sustoti aikštėje Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
vagis apiplėšė mūsų koloni-, Plet0 Jordan Hali kompozi- 
jos narę Ireną Baškienę. , toriaus Jeronimo Kačinsko 

kūriniu jubiliejinis koncer- 
Jai ten norint sustoti, vis j tas.

trukdė kitas automobilis, 
negro vairuojamas. Paga
liau jis smarkiai trenkė i jos 
mašiną. Ji turėjo išlipti iš 
savo mašinos. Žinoma, išli
po ir kitos mašinos vainoto
jas. Kai I. Baškienė rengėsi 
užsirašyti negro automobi
lio numerį. negras pagrobė 
ant rankos pakabintą I. Baš- 
kienės rankinuką, sėdo Į sa
vo mašiną ir nuvažiavo. I. 
Baškienė pradėjo šaukti, bet 
tuo metu nieko nepasitaikė 
aplinkui. Kai plėšikas buvo 
nuvažiavęs, atvažiavo ir ki
ta mašina, tuoj atvyko ir po
licija, kurią iškvietė atsitik
tinai pro netoli esančio na
mo langą įvyk} mačiusi mo
teris.

Vėliau buvo rastas pa
grobtasis rankinukas su do
kumentais, bet. aišku, be pi 
nigų.

MOTERIS J BOSTONO 

MAJORUS

Bostono mokyklų valdy
bos narė Louise Day Hicks 
paskelbė savo kandidatūrą 
į majorus.

Be jos, savo kandidatūras 
jau paskelbė Hines, White. 
dabaitinis valstijos sekreto
rius. ir Ionnella.

'Nuodėmingas angelas4 

pralenkė lūkesčius

ATLAS PARCELS CO 

82 Harrison Street, 

Worcester, Mass.

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio Į Lietu
vą ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus! Pristatymas greitas ir 
garantuotas. Taipgi siunčiame 
pinigus, maistą ir pramonės ga
minius. Turime įvairij prekių 
prieinamomis kainomis. Atida-) 
ryta darbo dienomis nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

Vedėjas A. Schyrinski

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau 
■.iami, nuo reumatizmo, ranku, 
koją nutirpimo ir skaudėjim< 
jau yra.

Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistą išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS
North Sta_ P.O. Box 9112 
M»warlt 4 Nw»

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri- 

jų vaizdelių pyne. parašė 
Stasė \ ar agaiiė-Petersonie
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augusr ai tis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENI dvidešimt 
penkeriu metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama 
kaip lietuviai priešinosi vo 
kiečių okupantams, kaij 
priešinosi ir tebesi p viešina 
komunistų okupacijai, kai 
na $4.
LIETUVIAIS ESAME ME5
GIMĖ. lietuvių dainynas

100 dainų su yaidom dai 
navimui ir pianinui, suda 
rė Juozas Žilevičius, ka> 
na $4.50.

ŠVENTADIENIS UŽ MIE?
TO. Mariaus Katiliškio U 

novelių, kaina S5 00.
LITUANISTIKOS DAR 

BAI, studijų rinkinys Jv 
tarpe X’. Maciūno "Naujoji 
dokurr.ertinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to "Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealy "Vėl
ai „fojpsoinm rųAmpiĮ srįu 
kt., 227 psk. kaina . . $3.00. 
PANEVĖŽYS, didžiausia

knyga apie "dectą ir a 
pvlinkę, 430 psl. kaim 
$6.50.

RAŠTAI — STRATPSNTA1 
ATSTMTNTMAT. parašė .Tuo 

zas Liūdžius, 246 nusla
piai. kaina ........... $3.00

TŪZU KLUBAS. Antan< 
Tūlio 11 novelių. 196 psl
kaina .................. $3.06

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA. 215 psl., kieti vk

sėliai kaina ..............$3.5*
VEIDU PRTE ŽEMĖS, para 

šė Kotryn a Grigaitytė. 1? 
novelių, 204 psl., kain: 
$? no

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI. Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausiu laikų 

iki 1795 m.. Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10 
Ta« knygas galima gaut 

Keleivio administracijoje 
636 E. Broadway.

So. Boston. Mass. 02127

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkama^ 
knygas:

Awakening Lithuania, a 
study on the riae of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukaa, 186 psl., kai
na $5.00.

“Lithuania land of he 
L. Valiukasroes, 

kaina $4.75.

Vytautas the Great Gran« 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl., kaina lnetais viršeliai 
$.4.00. minkštai* $3.00.

POPULAR LITHUAN1 
AN RECIPES* parašė Juzė 
Daužva*dienė> kaina S2.

ĮSIGYKITE ŠIAS

Praeitą šeštadienį Bosto
no Lietuvių Dramos Sambū
rio statytas P. Vaičiūno 5 
veiksmų dramos veikalas 
"Nuodėmingas angelas“ su
traukė apie 500 žiūrovų iš 
Bostono ir apylinkės ir praė
jo su dideliu pasisekimu.

Šiuo Bostono menininkų 
bendrom jėgom surengtu di
deliu kultūriniu įvykiu buvo 
vertingai baigtas pavasario 
sezonas.

Apie tai plačiau parašysi
me kitą kartą.

Dar prieš šį spektaklį 
Dramos Sambūris jau buvo 
pakviestas rudeniui gastro
lių Philadelphijon ir New 
Yorkan.

R. Atidiek — pulkininkas i
, Įtik ką išėjusia knyga MEŠ-

M^į biciuhų Ąud.ckų, K|UKAS RUDNOSIUKAS 
gyv. Dorchestery, sūnūs Ro- avmivj.vru™
bertas Audick pakeltas į a- Tai iau »rečio|i laida. Lietu- 
viacijos pulkininkus. j viikoi knygos istorijoje tai

Ji, dalyvavo ir Vietnamo T., ro-
kare. apdovanotas medaliu.! k,d I“r,en“
Šiuo metu jis yra JAV. i «"««* ją tikrai nepapraa-

0__ ,,,. t, ♦ • i . I tai mėgsta. Todėl pradžiu-
Sveikiname pulkininką ir . ... ..J.

jo tėvus. ! *mk,,e ’*lkuclu*’ I“-
' gykite ją tuoj arba Kalėdų 

Kaina $3.00. Gauna-

Ceri
žodynai

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY

DINČIOS DIENOS, premi
juotas romanas. 250 psl., 
kaina $3.50.

Jeronimas Ignatonis, LŪ- 
5 ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m„ I tomas, 280 
psl.. kaina 33.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas,
428 p.-I. kaina 34.00.

Saliy Salminen, KATRY-
NA, i omanas. laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją,
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kainai
minkštais viršeliais $3.15. RUGPJŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17).1 Į

i Jumis Gliaudą, DELFINO Registruokitės iš anksto, nes grupės didumas yra ribotas.
į ŽENKLE, premijuotas ro- i 
mana-, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas,
j KARKLUPĖNUOSE, pre- j vežimus
į mijuotas romanas, 224 psl ’ 
kaina 32.50.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo lb savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parado, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Regisi r. Wash.. D.C. Įrašyti vaistų kaįl. 
RED-lil.l’E-BOOK. PAT. JIB. Laboratorija gauna iš J.W. 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. S Oz. 10 savaičių vartojimui $5.50. jei COD, dar 
G0 e. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1137 So. 49th Ave„ Cicero. III. 60650

ESBMC9S5: ••riJBM 'NOK Ii,. U i. Ji .4,-*.
.<(

Ekskursija į Lietuvą
vyksta

Poezijos knygos

KAINA $775.00,

įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per
vežimus

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II į 

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, dalis 302 psl.. kiekvienos da-
Steponas Strazdas, 159, lies kaina 33 00.
psl.. kaina $2.50. į AU Rūta KELIAS j

POEZIJA, Aistis. 420 psl., i KAIRĘ, premijuotas romą-1; 
kaina $6.00. į nas iš .JAV senosios kartos1

HENRIKO RADAUSKO į įenim0’ 248 psL’i

Vytautas Volertas, GY-'; 
VENIMAS YRA DAILUS,!

Kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadway 

South Boston^ Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

s ' ....t sa®; «: » am

RINKTINĖ, 237 psl, kai
na $5.00.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus.
$1.50.

86 psl., kaina1 romanas is lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai-', 
na 32.50

METŲ \ INGIAI. Alf. Ty-! Vytautas Volertas, UPE j 
ruolis, 176 psl. kaina $3. TEKA VINGIAIS, romanas

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo-' 332 psl.. kaina $3.50. ;
nas Mekas. 32 psl., kai- Vacys Kavaliūnas. KAL- 
na $1.00. į NU GIESMĖ, premijuotas

DERLIAUS VAINIKAS, J. Į ^nas’ 201 psb kain#!
Mikuckis, 359 psl.. kaina' _g? -n ! Alovzas Baronas,
* i ČIOJl MOTERIS, premiiuo-

CHAPEL B.. Algimantas ta? romanas. 196 puslapiai.;

TRE-

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Mackus, 64 psl.. kaina $3.'
DAINOS APIE LAISVE, 

Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

kaina 32 50.
Kazvs Plačenis, PULKIM 

ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo.

C-TT7T no T> A t c a t t c i II laida. 160 psl. kaina $2.00 SIELOS BALSAI. J. Smals-
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ* 
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.. 
kaina $2.00.

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina......... $2.00

Aprogė McCormackus
i •. • '
Buvęs gen. prokuroras ir 

kandidatas į gubernatorius 
Edward McCormack su 
žmona, sugrįžę sekmadienio 
vakare į savo butą Mattapa- 
ne, rado jame buvus nepra
šytų svečių, kurie pasiėmė 
brangius kailinius ir įvairių 
kitų brangenybių. Viso labo 
nuostolių padalyta apie 
$6,000.

Sugrįžo P. Rubinska*

Povilas Rubinskas, žiemą 
praleidęs Floridoj, sugrįžo 
į Arlingtoną.

Lankėsi Mikšiai

Sekmadienį Janina ir 
Petras Mikšiai iš Worceste- 
rio buvo atvykę Bostono me
no muziejaus apžiūrėti ir sa
vo kyti.

proga, 
ma ir Keleivy.

PALENGVlNK'TE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu 
meratoriai nelauktų, ko) 
juos paragina mokėti, o pa 
tya, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
via mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini-

Anglų-lietuvių kalbos io 
dynas. v. Baravyko, apie 
;0,000 žodžių. 583 puslapiai 
<«ina ....................... $6.00

Lietuvių-ang)ų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo- 
lvna». Viliaus Peteraičio, Ii 
aula, daugiau Kaip 30,000 
'.odžių. 586 psl., kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbor 
’odynas, .edaga’-c prof. J 
Balčikonis ir kt.. yra apie 
15.000 žodžių, 990 psl. 
'•raina ................... $12.00

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Jura* Gliaudą. ŠIKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emi°Tartu gyvenimo, 268 
nsl.. kaina $2.50.

Jun-zas KraLkauskas. TFT 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Alovzas E«rcna<; V|£N1 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.

Alovzas Baronas: LIEP 
TA! IR BEDUGNĖS. pr* 
mijuotas romanas, 279 psl. 
Kaina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46*Mūsų skurdi literatūra 

mažiesiems praturtėjo nau-j 9Ugl kaina $4 5G< 
ju leidiniu. Tai Danutės
Bindokienės knygelė 

“BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ I MĖNULĮ“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus, nupirkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
įstaigoje-

Keleivio adm-ja

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS 

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą 
miršti oarnavti ir senaji.

Nepamirškite

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeieu norite kalbančiam
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 

parašyti Lithuania**, 174 psl., dadg 
pašto numerio — code. paveikslų, kaina tik $1.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romana;
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiau? gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas Sva’Stan: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a t 
-•omana? Iš Vinco Kudirkos 
rvvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U*
PELIAI NEGRJ2TA I 
KALNUS, 509 pusi., kainą 
«5 nn

MINDAUGO NUŽUDY-! 
MAS. Juozo Kralikausko ' 

premi juotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.

SLA—jau 80 met ą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi- Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam TERM
apdraudę: už $1,GGC.OO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Adiance of America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
"DBnšiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, taSalle—Montreal, Canada.
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Vietines žinios

Kas Bostone ir jo plačioj 
apylinkėj nepažįsta daktaro' 
STASIO JASAIČIO, kuris, 
išėjęs medicinos mokslus 
Bostono universitete, atlikęs 
privalomą praktiką ir dar 
du metu specializavęsis vi-

jis savo ofisą turi 147 Ash- 
mont gatvėj. Dorchestery. ‘

i
Gegužės 3 d. jam sukako j 

40 metų, o gegužės 8 d. buvo, 
jo vardinės. Tą dieną dide-į 
lis būrys jo draugų ir bičių- į 
lių jj sveikino, linkėjo ir at
eity sėkmingai teikti medi
cinos pagalbą savo tautie
čiams ir drauge pakilioj nuo
taikoj praleido vieną kitą 
žios dvigubos šventės valan
dą. į

Šiam simpatingam mūsų į 
bičiuliui linkime ir mes ge
riausios kloties!

Br. Paliulis ligoninėje

Judrus mūsų visuomenės 
narys Bronius Paliulis, kuris 
dar prieš savaitę padėjo dai- 

; lininkui Viktorui Vizgirdai 
gaminti "Nuodėmingo ange- 

7 lo” dekoracijas, susirgo ir

I. Vasyliūno koncertas

šeštadienį, gegužės 13 d.. 
8:30 vai. vak. Izidorius Va-i 
syliūnas duoda dviejų smui
kų koncertą. Smuiku talki
ninkauja jo studentė Jane 
O’Malley. Koncertas bus 
South End Music Centre. 32 
Kutland St., Boston. Mass. 
(Mass. Avė. - VVashington 
St. - Rutland). Fortepijonu 
palydės Vytenis M. Vasyliū- 
nas. Ansambli papildys vio- 
lončerle tos mokyklos mo
kytoja Mrs. Eleanor Diemer. 
Bus atlikta keturios Arcan- 
gelo Corelli (1653-1713) so
natos — B dur op. 3 Nr. 3, i 
d moli op. 2 Nr. 2. h moli 
op. 2 Nr. 8 ir D dur op. 1 Nr. 
12. Žodi apie kompozitorių 
ir veikalus trumpai pasakys 
mokytojas Frederic Davis. 
Įėjimas nemokamas.

Inž. A. Čaplikas — 

Alto pirmininkas

Gegužės 4 d. buvo Ameri-

IEŠKOMA NUOLATINĖ 

ŠEIMININKĖ,
kuri sutiktų gyventi Cape Cod, 
Osterville, Mass.

Dėl sąlygų kreipkitės j

TRANS-ATLANT1C TKAVEL 
SERVICE

Telefonas 268-8764

meeaooeeeeeeeseeoeeoooac

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai* vak. !;

Įgytas ligoninėje
devynerius metu* atidarė sa
vo kabinetą ir pradėjo vers- Linkime jam greičiau pa
ti* gydytojo praktika. Dabar, sveikti.

Dantų gydytojui ANTANUI KAPOČIUI šį gegužės mėne
sį sukanka lygiai 50 metų. kai jis baigė Tufts Kolegijoj 
mokslą ir pradėjo praktikuoti dantų gydymą So. Bostone.
Tai buvo pirmasis lietuvis dantų gydytoja* visoj Naujojoj skaita. Iš jos paaiškėjo, kad 

Anglijoj. Vasario 16 minėjime surink-
Pereitą savaitę buvo Amerikos dantų gydytojų suvažia- §1,697.80. Iš jų Centio

TRANS--ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems i FLORIDĄ.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gyd) tujas ir Chirurgas 
X KAY

534 Broaduay,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo K) iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Fašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADU AY 
*!«nth Boston. Mass

o šeštadieniais

TEL. AN 8 2124

\Dr. Amelia E. Rodd: •
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTf
Valandos:vjcguz.cs •* u. uuvu nmeii- ** valančios:

kos Lietuvių Tarybos Bosto- nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. ■:; nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
______ ____________________ ••..y-________ I Ii! Trečiadieniais—uždararo skyriaus susirinkimas. 

Jame priimta metinė apy-

nutarta pasiųstivaldybai 
SI.500.

Pagal čia nusistovėjusią 
tvarką šiemet pirmininkauti 
tenka sandariečiams. Jie 
pasiūlė į pirmininkus inž. A. 
Čapliką. Kiti prezidiumo na
riai yra: vicepirm. inž. E. 
Cibas, inžinierių atstovas B. 
Galinis ir studentų atstovas

vimas Bostono Statlerio viešbuty. Ta proga baigusieji 
1917 m. Tufts Kolegijoj dantų gydymo mokslu* paminėjo 
savo profesijos auksinę sukaktį. Buvo surengtas specialus 
banketas, kuriame dalyvavo vien 1917 metų graduantai.
Čia jie turėjo progos prisiminti 50 metų praeitį ir malonias 

studentavimo diena*.
Pagrindinis banketo kalbėtojas buvo dr. A. Kapočius. Jis 
yra gerai žinoma* ir lietuviškoj veikloj, — priklauso prie 
daugelio organizacijų ir dalyvauja jų darbuotėj. Laisvu
laiku ji* mėgsta žuvauti ir lošti golfą. Taipgi ilgesnes ke- ą Lapšys. sekr. J.‘ Sonda ir j 

liones po Ameriką. įžd. adv. A. Young,

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.►
t##*##******###*****######**###***

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į į Linkime dantų gydytojui Antanui Kapočiui geros sveika- Atstovu Pavergtų Tautų
svečius savo gimines iš Lietuvos

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius n užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Ties kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

to* ir dar daugelį metų sėkmingai teikti dantų gydymo Savaitės komitetan išrink- 
pagalbą. tas a(jv j Grigalius.

Įstaiga atdara: kasdien nuo
ketvirtadieniais

9 vai. iki 5 vai. v. 
nuo 9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.šeštadieniais nuo 
Raš y ti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

, Vedėja: Aldona Adomonis

Sutaupysite $100. alyvos kurui
Pilna centrinė šildymo sistema

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL CO
487 Washington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204
Nauja* 1967 modelis

garo - karšto vandens 
šilto oro sistemų

Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

24 vai. alyvos burnerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuotas automatini* pristatymas

*5

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury S t.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
fldpostingai taisome laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
:: ::•e#****#*####*#****####***#*###**#?

Dr. Baly* Matulionis [ Bostone balsavo 258 ^vaitę įšnuomojama vasaroto-
"Nuodėmingame angele“ j Lietuvių Bendruomenės t2£? nSolfe^irtuSTSmo^rag“ trekingai. 

Dr Balv^ Matulionis iš^ Tarybos rinkimuose balsavo P’ūčio 5 d. — visas vasarnamis.
Wallum Lake. R.I., buvo at-

yra vienintele oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntiniu, tiesiog ii \Vcrces- ► Namus ,auRo 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- { Lipdau popierius ir taisauj 
jo* valdomas sritis- Čia kal- 
bama lietuviškai, patarnau- 

Cape Cod. Mass., liepos pirmąj jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ir

Dažau ir Taisau t

visKą, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

gal258 žmonės. Tą skaičių 
dar padidins balsuojantiejivykęs i Bostono Dramos - , x , r- , , ;

Sambūrio surengtą "Nuode- P??"’i,et į’k,'i dauS “bu5-
. • Imki m KncfAnn no I so vn

mmgo angelo“ vlaidinimą,

X Del sąlygų skambinti vakarais 
telefonu (617) 436-2219

REIKALINGAS
indų plovėjas ir darbininkas j- 
vairiems švaros darbams, nuola- 

Balsų gavo: J. Kapočius finis darbas, 2 savaitės atosto- 
213, dr. B. Matulionis 201. *75 P®r savaitę. Kreiptis:

želio 6 d. Jas žada praleisti S. Griežė-Jurgelevičius 188. 300 Broadwa-V’ *°- Boston. Mass. 
Chicagoje ir Clevelande. dr. P. Vileišis 177, V. Bražė
Nusiminę J ----

kuris jam labai patiko.
Gegužės 19 d. jis išvyksta 

atostogų, iš kurių grįš bir-

kad i ”Graži-

1964 m. Bostone balsavo 
228. o 1961 m. — 120.

nas 152, kun. J. Jutkevičius
146, Pr. Pauliukonis 128.1 -

cagoje pirmą dieną nebega- , „a
vęs bilieto, o ir Į antrą spėk- kun. B. Gauronskas 60. A. 
takli begavęs jau gana toli- L’stjanauskas 53. J. Karmu- 
mą vietą. 1 za 10 ir J. Urban 5 balsus.

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimą* 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON » FAIRLANE 
FORD TRI CKS

VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 VAL- MASINU VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mažiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Saks Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 

Į daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

REIKALINGAS 
vyras prie namų dažymo Bosto-

Kreiptis tel. CO 5-5854.
(19)

3 suaugusių šeimai reikalingas 
4-5 kambarių butas So. Bostone, 
būtinai pirmame aukšte. 

Pranešti tel. 268-C068.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

So. Boston. Mass. 02127
Tel. AN 8-1761

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mas*. 

TeL CO 5-5854

! cooooGiGGOooeeoooeeeooaoarj

Televiziją 
k ir radiją .
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

ksooaeoooooeeoeeeooeeeea

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų rs 

esptas ir tarime visa* gatavas vaistas.

Jei nik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiną.

Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Breodsray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefeaaa AN 8-8828

Nuo 9 vai. ryla BU 8 vaL v, išskyros šventadienius ir sekai.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis. 
***********************************

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd-
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645
**********************************

Flood Sąuare * 
Hardutare Co.
SaviatakM K. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Botų* min Moore Dažai 
Popieroa Sienom*

Stiklai Langams 
Visokis reikmenys narna

Reikmenys plnmbsriams 
Visokis geležies daiktai
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